
INTRODUCERE

Este potrivit ca Noul Testament sã încea-
pã cu patru relatãri ale vieþii lui Isus Hristos.
Aceste relatãri prezintã „vestea bunã“ privi-
toare la fiul lui Dumnezeu ºi ne vorbesc
despre viaþa Lui pe pãmânt ºi despre moartea
Lui pe cruce pentru pãcatele omenirii. Pri-
mele trei Evanghelii au o abordare similarã a
faptelor referitoare la aceastã Persoanã, în
timp ce Evanghelia a patra are un mod unic
de prezentare a aceleiaºi teme. Datoritã con-
cepþiilor similare a lui Isus Hristos, primele
trei cãrþi ale Noului Testament sunt numite
Evangheliile sinoptice.

Problema sinopticã
1. Prezentarea problemei. Cuvântul „sinoptic“
provine din adjectivul grecesc synoptikos, un
cuvânt compus din douã cuvinte: syn ºi
opsesthai, care înseamnã „a vedea cu sau
împreunã cu“. Chiar dacã Matei, Marcu ºi
Luca au scopuri distincte, ei abordeazã viaþa
lui Isus Hristos într-un mod asemãnãtor. Cu
toate acestea, trebuie sã explicãm câteva
deosebiri din relatãrile Evangheliei. Asemã-
nãrile ºi deosebirile ridicã problema sursei de
inspiraþie a Evangheliilor, adicã „problema
sinopticã“.

Cei mai mulþi cercetãri conservatori sunt
de acord cu faptul cã autorii Evangheliilor au
folosit diverse surse. De exemplu, genealogiile
din Matei ºi Luca ar putea proveni din con-
semnãrile pãstrate în Templu sau din tradiþia
oralã. Luca afirmã la începutul Evangheliei
sale (Luca 1:1) cã mulþi s-au apucat sã con-
semneze fapte despre Domnul Isus. Acest
lucru înseamnã cã Luca ar fi putut folosi un
numãr de surse scrise. Concluzia cã autorii au
folosit surse individuale este validã. Cu toate
acestea, nu acesta este sensul folosit de
cercetãtorii biblici critici atunci când vorbesc
despre surse. Cei mai mulþi cercetãtori critici
considerã drept „surse“ scrieri ample care au
fost strânse de editori pricepuþi pentru a scrie
propria versiune. Aceastã concluzie a dus la
diverse explicaþii ale acestor surse.

a. Teoria Urevangelium. Unii cercetãtori au
ajuns la concluzia cã sursa editorilor biblici
pentru compilarea relatãrilor lor a fost o
Evanghelie originarã (în germanã Urevan-
gelium), acum pierdutã. Obiecþia principalã
faþã de aceastã teorie este realitatea cã nu s-a
descoperit nici o urmã a unei scrieri de acest
fel. Nici un cercetãtor nu poate arãta un docu-
ment care sã poatã fi considerat drept Urevan-
gelium. În plus, cu toate cã aceastã teorie
ar putea explica asemãnãrile, nu poate
explica în nici un mod deosebirile dintre
relatãrile aceluiaºi eveniment ale celor trei
Evanghelii. 

b. Teoria tradiþiei orale. Unii au ajuns la con-
cluzia cã sursa principalã a Evangheliilor a
fost tradiþia oralã ºi mãrturiile orale care s-au
pãstrat despre Isus Hristos. În mod normal, o
astfel de tradiþie are patru paºi: (1) Eveni-
mentul a avut loc. (2) Evenimentul a fost spus
ºi repetat suficient de des pentru a deveni
cunoscut pe scarã largã. (3) Evenimentul a
devenit neschimbat, adicã era spus exact la
fel ori de câte ori era relatat. (4) Evenimentul
a fost consemnat. O obiecþie faþã de aceastã
teorie este asemãnãtoare cu obiecþia adusã
teoriei Urevangelium: teoria explicã asemã-
nãrile, dar nu reuºeºte sã explice deosebirile.
Mai mult, de ce sã foloseascã un martor
ocular al evenimentelor numai relatãrile
provenite din tradiþia oralã?

c.Teoria documentarã. O concepþie larg
îmbrãþiºatã astãzi este teoria care afirmã cã
editorii biblici au folosit mai multe surse
scrise pentru a-ºi compila materialul. Acest
punct de vedere postuleazã urmãtoarele:
(1) Prima relatare scrisã a fost Evanghelia lui
Marcu. Unul dintre motivele principale ale
acestei afirmaþii este faptul cã numai 7 % din
Evanghelia lui Marcu este material unic, în
timp ce 93 % din materialul lui Marcu poate
fi gãsit ºi la Matei ºi la Luca.  (2) Pe lângã
Marcu, a mai existat un material scris care
conþinea în principal discursurile lui Isus.
Acest document este cunoscut sub numele de
„Q“, o abreviere a cuvântului german pentru
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sursã, Quelle. Cele aproximativ 200 de ver-
sete comune lui Matei ºi Luca au provenit din
sursa „Q“. (3) Editorii au mai folosit cel puþin
alte douã surse. O sursã conþine versetele din
Matei care nu apar nici în Marcu, nici în
Luca, iar cealaltã sursã conþine versetele din
Luca, versete care nu apar nici în Matei, nici
în Marcu. Aceastã teorie, cu liniile ei de
dependenþã, poate fi schematizatã dupã cum
urmeazã:

Marcu               „Q“

M                                                 L

Matei                Luca 

Aceastã teorie prezintã câteva probleme.
În primul rând, nu se împacã prea bine cu
tradiþia. Cercetãtorii conservatori au susþinut
în general cã Matei a scris prima Evanghelie.
Chiar dacã nu toþi cercetãtorii conservatori
sunt de acord cu aceastã afirmaþie, tradiþia are
o anume greutate ºi nu poate fi neglijatã con-
siderând-o „doar o tradiþie“, deoarece tradiþi-
ile sunt uneori adevãrate. În al doilea rând,
aceastã teorie nu explicã de ce Marcu a fãcut
unele comentarii care nu apar nici în Matei,
nici în Luca. Marcu a scris despre cocoº cã a
cântat a doua oarã (Mar. 14:72), dar nici Ma-
tei, nici Luca nu au menþionat acest fapt. În al
treilea rând, dacã Marcu ar fi prima Evan-
ghelie, scrisã dupã moartea lui Petru, în jurul
anilor 67-68 d.Hr., acest lucru ar însemna cã
Matei ºi Luca au scris dupã distrugerea Ieru-
salimului din anul 70 d.Hr. În acest caz, ar fi
fost potrivit ca distrugerea Ierusalimului sã
fie menþionatã ca un apogeu al cuvintelor
Domnului din Matei 24-25 sau al afirmaþiei
din Luca 21:20-24. Cu toate acestea, nici
unul din cei doi evangheliºti nu menþioneazã
evenimentul. În al patrulea rând, problema
cea mai serioasã o constituie chiar specula-
þiile care se fac cu privire la existenþa sursei
„Q“. Dacã ar fi existat un astfel de document
ºi ar fi fost atât de preþuit de Matei ºi de Luca
încât evangheliºtii sã citeze pe larg din el, de
ce nu a fost preþuit la fel de mult de Bisericã
ºi nu a fost pãstrat?

d. Teoria criticii formei. Aceastã teorie foarte
rãspânditã porneºte de la teoria documentarã
ºi face un pas mai departe. Atunci când au
fost redactate Evangheliile au existat o mul-
þime de documente, nu numai Matei, Marcu,
Luca ºi „Q“. Comentatorii de astãzi ai Bibliei

cautã sã descopere ºi sã clasifice aceste docu-
mente, pe care le numesc „forme“, iar apoi sã
priveascã dincolo de aceste forme pentru a
descoperi ce a dorit Biserica din primul secol
sã transmitã prin ele. Faptele literale comu-
nicate prin aceste forme nu sunt suficiente
prin ele însele; adevãrul este descoperit dacã
citim printre rândurile naraþiunii. Faptele din
relatãri sunt considerate „mituri“ despre Isus
Hristos inventate de Bisericã. Îndepãrtând
miturile, adicã „demitologizând“ este desco-
perit miezul de adevãr.

Cu toate cã aceastã teorie este îmbrãþi-
ºatã pe scarã largã, ea se confruntã cu
probleme serioase. Este imposibil sã clasifici
„formele“ în categorii precise. Comentatorii
nu se pot pune de acord asupra unei clasi-
ficãri. Mai mult, aceastã concepþie afirmã cã
Biserica primului secol este sursa modului de
relatare a faptelor în acest fel, dar nu explicã
cum a apãrut Biserica. Cu alte cuvinte,
aceastã teorie ignorã în mod intenþionat mar-
torii oculari ai vieþii lui Isus Hristos, aflaþi
încã în viaþã atunci, ºi impactul vieþii ºi
morþii Sale asupra credincioºilor din primul
secol.

2. Soluþia propusã. Asemãnãrile ºi deosebi-
rile dintre Evanghelii pot fi explicate printr-o
concepþie compusã din mai multe elemente.
În primul rând, autorii Evangheliilor din
primul secol au cunoscut personal foarte bine
lucrurile despre care au scris. Matei ºi Ioan
au fost ucenici ai lui Isus ºi au stat mult timp
împreunã cu Domnul. Scrierea lui Marcu s-ar
putea baza pe relatãrile lui Simon Petru de la
sfârºitul vieþii sale. Luca a putut afla multe
fapte datoritã relaþiei sale cu Pavel ºi cu alþi
creºtini. Aceste fapte au fost folosite la
scrierea celor patru Evanghelii.

În al doilea rând, a fost folositã tradiþia
oralã. De exemplu, Fapte 20:35 se referã la
unele cuvinte ale lui Hristos care nu apar în
Evanghelii. Pavel Îl citeazã pe Domnul în
1 Corinteni 7:10, iar când Pavel a scris Epistola
probabil cã nici una dintre Evanghelii nu fu-
sese scrisã. În al treilea rând, existã documente
scrise care vorbesc despre Isus Hristos. Luca
afirmã cã aºa au stat lucrurile când a început
scrierea Evangheliei sale (Luca 1:1-4).
Totuºi, nici unul din aceste lucruri nu asigurã
condiþiile necesare pentru ca relatarea scrisã a
vieþii lui Isus Hristos sã fie lipsitã de erori. În
al patrulea rând, trebuie sã mai þinem seama
de un element în rezolvarea problemei sinop-
tice, ºi anume de inspiraþia Duhului Sfânt
asupra evangheliºtilor când aceºtia ºi-au scris
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lucrãrile. Domnul le-a promis ucenicilor cã
Duhul Sfânt îi va învãþa toate lucrurile ºi le
va aduce aminte de tot ce le-a spus Isus (Ioan
14:26). Inspiraþia Duhului garanteazã corecti-
tudinea, fie cã autorul a apelat la memoria lui,
fie cã a folosit tradiþia oralã transmisã de la
om la om sau scrierile pe care le-a avut la dis-
poziþie. Oricare a fost sursa, cãlãuzirea
Duhului Sfânt ne garanteazã corectitudinea
textului. Cu cât înþelegem mai bine diversele
întâmplãri din viaþa Domnului, cu atât mai
clare devin „dificultãþile“, pentru cã a existat
o supraveghere divinã a autorilor, oricare au
fost sursele folosite.

Autorul primei Evanghelii. Când dorim sã
rãspundem la întrebarea cine a scris o anu-
mitã carte a Bibliei, dovezile sunt de obicei de
douã feluri: dovezi din afara cãrþii („dovezi
externe“) ºi dovezi din cartea însãºi („dovezi
interne“). Dovezile externe susþin categoric
pãrerea cã apostolul Matei este autorul Evan-
gheliei care îi poartã numele. Mulþi pãrinþi ai
Bisericii l-au citat pe Matei ca autor al cãrþii,
printre ei numãrându-se: Pseudo Barnaba,
Clement din Roma, Policarp, Iustin Martirul,
Clement din Alexandria, Tertullian ºi Origen.
(Pentru alte atestãri vezi Norman L. Geisler
ºi William E. Nix, A General Introduction to
the Bible, Chicago: Moody Press, 1968,
p.193.) Matei nu a fost unul dintre apostolii
proeminenþi. S-ar putea crede cã Petru, Iacov
sau Ioan ar fi trebuit sã scrie prima Evanghe-
lie. Dar numeroasele surse ale tradiþiei care
atestã cã Matei este autorul reprezintã o
dovadã convingãtoare cã el a scris-o.

Dovezile interne susþin ºi ele faptul cã
Matei a fost autorul primei Evanghelii.
Aceastã carte are mai multe referiri la mo-
nede decât toate celelalte trei Evanghelii. De
fapt, în aceastã Evanghelie sunt menþionate
trei cuvinte pentru monede care nu mai apar
în Noul Testament: „darea pentru Templu“
(Mat. 17:24; sau „cele douã drahme“ — notã
subsol Cornilescu, n.tr.), „rublã“ (17:27, „o
monedã de patru drahme“ în NIV — n.tr.) ºi
„galbeni“ (18:24, „talanþi“ în nota de subsol
Cornilescu — n.tr.). Fiind vameº, interesul
lui Matei faþã de monede este evident ºi el a
menþionat valoarea monedelor. În meseria de
vameº (colector de taxe) era necesarã capaci-
tatea de a scrie ºi a þine evidenþe contabile.
Este evidentã capacitatea lui Matei, omeneºte
vorbind, de a scrie o carte cum este prima
Evanghelie.

Smerenia lui creºtinã rãzbate de pe pagi-
nile cãrþii, pentru cã Matei este singurul care

se referã întotdeauna la sine însuºi cu numele
de „Matei, vameºul“. Marcu ºi Luca nu au
folosit permanent acest nume dispreþuitor
atunci când au vorbit despre Matei. De
asemenea, atunci când Matei a început sã-L
urmeze pe Isus, ºi-a invitat prietenii la „masã“
(Mat. 9:9-10). Luca însã numeºte aceastã
masã „un ospãþ mare“ (Luca 5:29). Aspectele
omise de cãtre Matei sunt ºi ele semnificative
pentru cã Matei a lãsat afarã pilda fariseului
ºi a vameºului (Luca 18:9-14) ºi istoria lui
Zacheu, un vameº care a restituit de patru ori
ceea ce a furat (Luca 19:1-10). Aceste dovezi
interne referitoare la autorul primei Evan-
ghelii ne aratã cã Matei este autorul cel mai
probabil.

Limba originalã a primei Evanghelii.
Chiar dacã toate manuscrisele existente ale
primei Evanghelii sunt în limba greacã, unii
afirmã totuºi cã Matei ºi-a scris Evanghelia
în aramaicã, o limbã asemãnãtoare limbii
ebraice. Cinci oameni au afirmat cã Matei a
scris în aramaicã, dupã care Evanghelia a fost
tradusã în greacã: Papias (80-155 d.Hr.),
Irenaeus (130-202 d.Hr.), Origen (185-254
d.Hr.), Eusebius (secolul patru d.Hr.) ºi
Jerome (secolul ºase d.Hr.). Ei s-ar fi putut
referi totuºi la o altã scriere a lui Matei, în
afara Evangheliei. De exemplu, Papias a spus
cã Matei a compilat cuvântãrile (logia) lui
Isus. Aceste „cuvântãri“ ar putea fi relatãri
secundare, mai scurte, ale cuvintelor lui Isus,
scrise în aramaicã ºi trimise unui grup de
evrei pentru care ar fi fost foarte semnifica-
tive. Aceastã scriere a fost pierdutã, deoarece
nu existã nici o versiune. Cu toate acestea,
prima Evanghelie a fost scrisã de Matei
probabil în limba greacã ºi s-a pãstrat pânã
astãzi. Logia lui Matei nu s-a pãstrat, dar
Evanghelia sa s-a pãstrat. Motivul este cã
Evanghelia, care fãcea parte din canon ºi era
astfel Cuvântul lui Dumnezeu, a fost inspiratã
ºi pãstratã de Duhul lui Dumnezeu.

Data scrierii primei Evanghelii. Stabilirea
unui an precis pentru scrierea Primei
Evanghelii este imposibilã. Cercetãtorii con-
servatori au propus mai multe date. C.I.
Scofield a propus în Scofield Reference Bible
anul 37 d.Hr. ca datã posibilã a scrierii Evan-
gheliei. Puþini cercetãtori avanseazã o datã
dupã anul 70 d.Hr., pentru cã Matei nu menþio-
neazã distrugerea Ierusalimului. Mai mult,
folosirea numelui „sfânta cetate“ pentru
Ierusalim (Matei 4:5; 27:53), este o indicaþie
cã oraºul exista încã.
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Totuºi se pare cã a trecut o perioadã de la
rãstignire ºi înviere. Matei 27:7-8 spune cã un
obicei a continuat „pânã în ziua de azi“, iar
28:15 afirmã cã un zvon a circulat „pânã în
ziua de astãzi“. Aceste expresii înseamnã cã
a trecut o perioadã de timp, dar nu chiar atât
de mult timp pentru ca obiceiul evreiesc sã
fi fost uitat. Pe baza faptului cã tradiþia
Bisericii afirmã cu tãrie cã Matei a fost prima
Evanghelie scrisã, o datã în jurul anului 50
d.Hr. ar satisface toate cerinþele enunþate.
Ar fi o datã suficient de timpurie pentru ca
Evanghelia lui Matei sã fie prima dintre
Evanghelii. (O discuþie mai aprofundatã ºi o
concepþie diferitã [cã Marcu a fost prima
Evanghelie] se gãseºte la secþiunea „Surse“
din Introducerea la Evanghelia lui Marcu.)

Ocazia scrierii primei Evanghelii.  Cu toate
cã nu se cunoaºte ocazia concretã a scrierii
acestei Evanghelii, Matei a avut probabil
douã motive pentru scrierea lucrãrii sale. Pri-
mul motiv a fost dorinþa lui de a arãta evreilor
necredincioºi cã Isus este Mesia. Matei L-a
gãsit pe Mesia ºi a dorit ca ºi alþii sã stabi-
leascã aceeaºi relaþie cu El. În al doilea rând,
Matei a dorit sã-i încurajeze pe evreii credin-
cioºi. Dacã Isus a fost într-adevãr Mesia,
atunci s-a întâmplat un lucru oribil. Evreii
L-au rãstignit pe Mesia ºi Regele lor. Ce li se
va întâmpla? A terminat Dumnezeu lucrarea
Sa cu ei? Matei îi încurajeazã spunându-le cã,
deºi neascultarea lor va atrage judecata acelei
generaþii de israeliþi, Dumnezeu nu ºi-a
încheiat lucrarea cu poporul Sãu. Împãrãþia
promisã va fi instauratã în viitor împreunã
cu restaurarea poporului Sãu. Între timp însã,
credincioºii au responsabilitatea de a trans-
mite un mesaj diferit al credinþei în acest
Mesia, mergând la toate popoarele lumii ca
sã facã ucenici.

Caracteristici remarcabile ale primei
Evanghelii

1. Cartea lui Matei subliniazã foarte mult
învãþãtura lui Isus Hristos. Evanghelia lui
Matei conþine cele mai lungi pasaje cu dis-
cursurile lui Isus dintre toate Evangheliile.
Nici o altã Evanghelie nu conþine atât de
multe învãþãturi ale lui Isus. Capitolele 5-7
din Matei sunt cunoscute sub numele de
Predica de pe Munte; capitolul 10 conþine
instrucþiunile date de Isus ucenicilor când au
fost trimiºi sã vesteascã evanghelia; capitolul
13 prezintã pildele împãrãþiei, în capitolul 23
Isus îi demascã cu asprime pe conducãtorii
religioºi ai Israelului; iar capitolele 24 ºi 25

conþin Discursul de pe Muntele Mãslinilor, o
prezentare detaliatã a evenimentelor ce se vor
întâmpla în Ierusalim ºi în popor.

2. Unele dintre pasajele din Matei sunt
aranjate într-o ordine logicã, nu cronologicã.
De exemplu, genealogia este împãrþitã în trei
pãrþi egale; un mare numãr de minuni sunt
prezentate împreunã, iar opoziþia faþã de Isus
este arãtatã într-o secþiune. Scopul lui Matei
este evident tematic, nu cronologic.

3. Prima Evanghelie este plinã de citate
din Vechiul Testament. Matei foloseºte aproxi-
mativ 50 de citate directe din Vechiul Testa-
ment. În plus mai existã încã 75 de referiri la
evenimente din Vechiul Testament. Motivul
folosirii acestor citate devine evident dacã ne
gândim la cititorii cãrora le-a fost destinatã
Evanghelia. Matei a scris în principal evre-
ilor, iar evreii au fost fãrã îndoialã impresio-
naþi de numãrul mare de citate ºi evenimente
din Vechiul Testament. Pe lângã acest fapt,
dacã aceastã Evanghelie a fost scrisã în jurul
anului 50 d.Hr., nu existau încã prea multe
cãrþi ale Noului Testament din care ar fi putut
cita Matei. Aceste cãrþi nu au fost probabil
cunoscute de cititorii Evangheliei ºi poate nici
de Matei însuºi.

4. Prima Evanghelie aratã cã Isus Hristos
este Mesia Israelului ºi prezintã planul Împã-
rãþiei lui Dumnezeu (Stanley D. Toussaint,
Behold the King: A Study of Matthew, p. 18-
20). „Dacã Isus este într-adevãr Mesia, ar
întreba un evreu, ce s-a întâmplat cu Împã-
rãþia promisã?“ Vechiul Testament afirma rãs-
picat cã Mesia va aduce o conducere glo-
rioasã ºi utopicã pe pãmânt, iar Israelul va
avea o poziþie proeminentã. Deoarece popo-
rul L-a respins pe adevãratul Rege, ce se va
întâmpla cu împãrãþia? Cartea lui Matei con-
þine câteva „taine“ despre Împãrãþie care nu
au fost revelate în Vechiul Testament. Aceste
„taine“ aratã cã Împãrãþia are o formã diferitã
în epoca prezentã, dar împãrãþia davidicã
promisã va fi instauratã în viitor, când Isus
Hristos se va întoarce pe pãmânt pentru a-ºi
stabili conducerea.

5. Prima Evanghelie conþine un rezumat
în primul ei verset: „Cartea neamului lui Isus
Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam“. De
ce apare numele lui David înaintea numelui
lui Avraam? Nu însemna Avraam, tatãl popo-
rului, mai mult pentru un evreu decât David?
Poate cã Matei a trecut primul numele lui
David pentru cã Regele care va conduce
poporul va veni din David (2 Sam. 7:12-17).
Isus Hristos a venit cu un mesaj pentru popo-
rul Sãu. Dar în planul lui Dumnezeu mesajul
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Lui a fost respins. Din acest motiv un mesaj
universal se adreseazã întregii lumi. Promi-
siunea binecuvântãrii tuturor neamurilor a
venit prin Avraam ºi prin legãmântul pe care
l-a încheiat Dumnezeu cu el (Gen. 12:3).
Semnificativ este faptul cã Matei a inclus în
Evanghelia sa ºi neevrei, cum ar fi magii din
rãsãrit (Mat. 2:2-12), ofiþerul roman cu o cre-
dinþã mare (8:5-13) ºi femeia canaanitã care a
avut o credinþã mai mare decât a întâlnit Isus
în Israel (15:22-28). De asemenea, cartea se
încheie cu Marea Însãrcinare: „Duceþi-vã ºi
faceþi ucenici din toate Neamurile“ (28:19).

STRUCTURA 

I. Prezentarea Regelui (1:1-4:11)
A. Prezentarea prin descendenþã 

(1:1-17)
B. Prezentarea prin venirea în lume 

(1:18-2:23)
C. Prezentarea printr-un ambasador 

(3:1-12)
D. Prezentarea prin acceptarea divinã 

(3:13-4:11)

II. Mesaje din partea Regelui 
(4:12-7:29)
A. Mesajele de început (4:12-25)
B. Mesajele continuã (cap. 5-7)

III. Acreditarea Regelui (8:1-11:1)
A. Puterea Lui asupra bolii (8:1-15)
B. Puterea Lui asupra forþelor 

demonice (8:16-17, 28-34)
C. Puterea Lui asupra oamenilor 

(8:18-22; 9:9)
D. Puterea Lui asupra naturii 

(8:23-27)
E. Puterea Lui de a ierta (9:1-8)
F. Puterea Lui asupra tradiþiilor 

(9:10-17)
G. Puterea Lui asupra morþii 

(9:18-26)
H. Puterea Lui asupra întunericului 

(9:27-31)
I. Puterea Lui asupra muþeniei 

(9:32-34)
J. Puterea Lui de a delega autoritate 

(9:35-11:1)
IV. Contestarea autoritãþii Regelui 

(11:2-16:12)

A. Doveditã prin respingerea lui 
Ioan Botezãtorul (11:2-19)

B. Doveditã prin condamnarea 
oraºelor (11:20-30)

C. Doveditã prin controversele asupra 
autoritãþii Sale (cap. 12)

D. Doveditã prin schimbarea planului 
împãrãþiei (13:1-52)

E. Doveditã prin diverse acte de res-
pingere (13:53-16:12)

V. Educarea ucenicilor Regelui 
(16:13-20:34)
A. Revelaþia în vederea respingerii 

viitoare (16:13-17:13)
B. Instrucþiunile în vederea respingerii 

viitoare (17:14-20:34)

VI. Apogeul ofertei Regelui (cap. 21-27)
A. Prezentarea oficialã a Regelui 

(21:1-22)
B. Confruntarea religioasã cu Regele 

(21:23-22:46)
C. Respingerea naþionalã a Regelui 

(cap. 23)
D. Promisiunea profeticã despre Rege 

(cap.24-25)
E. Respingerea naþionalã a Regelui 

(cap. 26-27)

VII.Confirmarea cã Regele este viu 
(cap. 28)
A. Mormântul gol (28:1-8)
B. Apariþii personale (28:9-10)
C. Explicaþia „oficialã“ (28:11-15)
D. Încredinþarea oficialã a misiunii 

(28:16-20).

Matei
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COMENTARIU

I. Prezentarea Regelui 
(1:1-4:11)

A. Prezentarea prin descendenþã (1:1-17)
(Luca 3:23-38)
1:1. Matei afirmã încã din primele cu-

vinte ale Evangheliei sale care este tema ºi
personajul central. Isus Hristos este persona-
jul principal al prezentãrii lui Matei ºi ver-
setul de început stabileºte legãtura Lui cu
douã mari legãminte din istoria evreiascã: cel
davidic (2 Sam. 7) ºi cel avraamic (Gen. 12;
15). Dacã Isus din Nazaret este împlinitorul
acestor douã mari legãminte, aparþine El li-
niei genealogice a poporului? Este întrebarea
pe care ar fi pus-o evreii ºi, din acest motiv,
Matei prezintã în detaliu descendenþa lui
Isus.

1:2-17. Matei prezintã linia genealogicã
a lui Isus prin tatãl Sãu în faþa legii, Iosif (v.
16). Astfel Isus descinde direct din casa
regalã a lui David, ºi era necesar sã provinã
din Solomon ºi urmaºii lui (v. 6). Un interes
deosebit îl prezintã menþionarea lui Iehonia
(v. 11) despre care Ieremia a spus: „Scrieþi pe
omul acesta ca lipsit de copii“ (Ier. 22:30; în
textul din Ieremia apare Ieconia — n.tr.).
Profeþia lui Ieremia s-a referit la ocupantul de
atunci al tronului ºi la primirea binecuvân-
tãrilor în timp ce se afla pe tron. Cu toate cã
fiii lui Ieconia nu au urcat niciodatã pe tron,
linia conducerii a trecut totuºi prin ei. Dacã
Isus ar fi fost un descendent fizic al lui Ieco-
nia, nu ar fi putut ocupa tronul lui David.
Genealogia din Luca ne aratã cu claritate cã
Isus a fost un descendent fizic al lui David
printr-un alt fiu numit Natan (Luca 3:31). Dar
Iosif, un descendent al lui Solomon, a fost
tatãl legal al lui Isus, deci dreptul lui Isus de
a ocupa tronul a fost transmis prin linia gene-
alogicã a lui Iosif.

Linia genealogicã a lui Iosif din Ieconia
este continuatã printr-un fiu nãscut ulterior,
Salatiel ºi apoi prin nepotul Zorobabel (Mat.
1:12). ªi Luca se referã la Salatiel (în 3:27),
tatãl lui Zorobabel din linia genealogicã a
Mariei. Aratã arborele genealogic din Luca cã
Isus a fost totuºi un descendent fizic al lui
Ieconia? Nu, pentru cã Salatiel ºi Zorobabel
din Luca au fost probabil alte douã persoane
decât cele din Matei. Conform lui Luca,
Salatiel a fost fiul lui Neri, dar Salatiel din
Matei a fost fiul lui Ieconia.

O altã trãsãturã interesantã a arborelui
genealogic din Matei este includerea a patru

femei din Vechil Testament: Tamar (Mat.
1:3), Rahab (v. 5), Rut (v. 5) ºi mama lui
Solomon (v. 6), Bat-ªeba. Împotriva tuturor
acestor femei (ca ºi împotriva celor mai mulþi
bãrbaþi de altfel) se puteau ridica obiecþii:
Tamar ºi Rahab au fost prostituate (Gen.
38:24; Ios. 2:1), Rut a fost o strãinã, o moa-
bitã (Rut 1:4), iar Bat-ªeba a comis adulter
(2 Sam. 11:2-5). Poate cã Matei a inclus aceste
femei pentru a sublinia faptul cã Dumnezeu
alege oamenii conform harului Sãu. Un alt
motiv posibil ar fi dorinþa de a smeri mândria
evreiascã.

Când în genealogie apare a cincea femeie,
Maria (Mat. 1:16), apare o schimbare impor-
tantã. Arborele genealogic a fost constant pânã
acum, repetând expresia a nãscut pe (tatãl lui
în eng. — n.tr.), dar numai pânã la Maria.
Aici Matei schimbã expresia în din care S-a
nãscut Isus. Expresia tradusã prin „din care“
reprezintã în greacã un pronume relativ femi-
nin (ex hes), fapt care aratã în mod clar cã
Isus a fost copilul fizic al Mariei, dar Iosif nu
a fost tatãl Sãu fizic. Concepþia miraculoasã
ºi naºterea sunt consemnate în 1:18-25.

Este evident faptul cã Matei nu îi trece în
genealogie pe toþi oamenii dintre Avraam ºi
David (v. 2-6), dintre David ºi strãmutarea
în Babilon (v. 6-11) ºi dintre strãmutarea în
Babilon ºi Isus (v. 12-16). El a trecut pe listã
numai patrusprezece neamuri din fiecare
perioadã (v. 17). Modul de pãstrare a arbo-
rilor genealogici la evrei nu cerea ca toate
numele sã fie trecute pentru ca genealogia sã
fie bunã. Dar de ce a ales Matei câte 14 nume
din fiecare perioadã? Poate cã soluþia cea mai
bunã este sã considerãm cã numele „David“
în ebraicã are valoarea numericã de 14. Sã
mai observãm ºi faptul cã în perioada dintre
captivitatea babiloneanã ºi Isus apar 13 nume
noi (v. 12-16). Mulþi cercetãtori sunt de pãre-
re cã Iehonia (v. 12), chiar dacã numele este
repetat dupã versetul 11, ar fi cel de al patru-
sprezecelea nume din ultima perioadã.

Arborele genealogic al lui Matei rãs-
punde întrebãrii legitime a unui evreu despre
oricine pretindea cã este Regele evreilor. Este
un urmaº al lui David prin linia legalã de
descendenþã? Matei rãspunde cã da.

B. Prezentarea prin venirea în lume 
(1:18-2:23)
(Luca 2:1-7)

1. ORIGINEA LUI (1:18-23)
1:18-23. Faptul cã Maria este singura

„din care s-a nãscut Isus“, aºa cum este arãtat
în arborele genealogic (v. 16) necesita

Matei 1:1-23
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explicaþii suplimentare. Explicaþiile prezen-
tate de Matei pot fi înþelese cel mai bine în
lumina obiceiurilor evreieºti legate de cãsã-
torie. Pãrinþii aranjau cãsãtoriile copiilor lor ºi
negociau contractele. Dupã ce aceste lucruri
erau stabilite, cei doi erau consideraþi cãsã-
toriþi ºi erau numiþi soþ ºi soþie, dar nu locuiau
încã împreunã. Timp de încã un an, femeia
continua sã locuiascã cu pãrinþii ei, iar bãr-
batul cu pãrinþii lui. Perioada de aºteptare avea
scopul sã demonstreze fidelitatea angajamen-
tului puritãþii miresei. Dacã ar fi rãmas însãr-
cinatã în aceastã perioadã, era evidentã lipsa
ei de puritate ºi angajarea ei în relaþii sexuale
nepotrivite. Astfel cãsãtoria putea fi anulatã.
Dar dacã perioada de aºteptare de un an
demonstra puritatea miresei, soþul venea la
casa pãrinþilor ei ºi îºi ducea mireasa în casa
lui printr-o procesiune fastuoasã. Abia apoi
începeau sã locuiascã împreunã ca soþ ºi soþie
ºi cãsãtoria lor era împlinitã ºi din punct de
vedere fizic. În acest context trebuie sã citim
relatarea lui Matei.

Maria ºi Iosif se aflau în perioada de
aºteptare, dar Maria s-a aflat însãrcinatã.
Nu avuseserã relaþii sexuale, iar Maria fusese
fidelã (v. 20, 23). Deºi despre Iosif se spun
puþine lucruri, ne putem imagina cât de frântã
i-a fost inima. O iubea sincer pe Maria, dar a
aflat cã era gravidã. Dragostea lui pentru ea a
fost demonstratã prin acþiunile lui. A hotãrât
sã nu facã un scandal în public, expunând
starea Mariei în faþa judecãtorilor de la poar-
ta cetãþii. Aceastã acþiune ar fi putut duce la
omorârea Mariei prin împroºcare cu pietre
(Deut. 22:23-24). În loc de acest lucru, el a
hotãrât s-o lase pe ascuns.

Dupã aceste lucruri, un înger i-a spus lui
Iosif într-un vis cã sarcina Mariei nu prove-
nea de la un om, ci de la Duhul Sfânt (1:20;
cf. v. 18). Copilul pe care-L purta Maria în
pântecele ei era un copil unic, pentru cã va
fi un fiu cãruia Iosif Îi va pune numele
Isus deoarece El va mântui pe poporul Lui
de pãcatele sale. Aceste cuvinte poate cã
i-au adus aminte lui Iosif de promisiunile lui
Dumnezeu de a mântui prin Noul Legãmânt
(Ier. 31:31-37). Îngerul fãrã nume i-a mai
spus lui Iosif cã naºterea era conformã pla-
nului etern al lui Dumnezeu, pentru cã proo-
rocul Isaia a spus cu 700 de ani înainte cã
fecioara va fi însãrcinatã (Mat. 1:23; Is.
7:14). Deºi cercetãtorii Vechiului Testament
dezbat dacã ebraicul ‘almah trebuie tradus
prin „femeie tânãrã“ sau „fecioarã“, intenþia
lui Dumnezeu este clarã: cuvântul înseamnã
virginã, aºa cum aratã cuvântul grecesc

parthenos. Concepþia miraculoasã a copilului
în Maria a împlinit profeþia lui Isaia ºi fiul ei
a fost într-adevãr Emanuel… Dumnezeu cu
noi. Datoritã acestei afirmaþii, îngerul i-a
spus lui Iosif: nu te teme sã iei la tine pe
Maria (Mat. 1:20). Comunitatea nu va
înþelege ºi la fântânã se va bârfi, dar Iosif
cunoºtea adevãrul despre sarcina Mariei ºi
voia lui Dumnezeu pentru viaþa lui.

2. NAªTEREA LUI (1:24-25)
1:24-25. Iosif a ascultat imediat dupã ce

s-a trezit. Împotriva obiceiului, a luat la el pe
nevastã-sa, fãrã sã mai aºtepte încheierea
perioadei de logodnã de un an. Iosif s-a
gândit la ce este mai bine pentru Maria în
starea ei. Dar între ei nu au existat relaþii
sexuale pânã ce a nãscut pe copilul Isus.
Matei vorbeºte doar despre naºterea copilului
ºi despre numele lui Isus, în timp ce Luca,
doctorul (Col. 4:14), oferã mai multe detalii
despre naºtere (Luca 2:1-7).

3. COPILÃRIA LUI (CAP. 2)
a. În Betleem (2:1-12)

2:1-2. Cu toate cã nu toþi cercetãtorii
sunt de acord cu perioada când au venit
Magii din Rãsãrit, se pare cã ei au ajuns la
un timp dupã naºterea lui Isus. Isus, Maria
ºi Iosif se aflau încã în Betleem, dar locuiau
într-o casã (v. 11), iar Isus este numit copil
(paidion, v. 9, 11 — Cornilescu foloseºte
totuºi Pruncul, n.tr.), nu nou-nãscut (brephos,
Luca 2:12).

Identitatea magilor este imposibil de deter-
minat, chiar dacã s-au oferit mai multe expli-
caþii. Au primit nume tradiþionale ºi au fost
identificaþi ca reprezentanþi a trei grupe de
oameni descendenþi din fiii lui Noe: Sem,
Ham ºi Iafet. Soluþia cea mai plauzibilã este
cã au fost neevrei cu funcþii importante în þara
lor, posibil Partia, la nord-est de Babilon ºi au
primit o revelaþie specialã din partea lui
Dumnezeu despre Împãratul… Iudeilor.
Revelaþia specialã a apãrut probabil pe cer,
datoritã titulaturii lor de „Magi“ (specialiºti
în astronomie) ºi a faptului cã s-au referit la
steaua pe care au vãzut-o. O altã posibilitate
a primirii revelaþiei a fost contactul lor cu
unii cãrturari evrei care au emigrat spre est
ducând cu ei copii ale manuscriselor Vechiu-
lui Testament. Mulþi cred cã afirmaþiile magi-
lor reflectã cunoaºterea profeþiei lui Balaam
despre o „stea“ care „rãsare din Iacov“ (Num.
24:17). Oricare a fost sursa revelaþiei lor,
magii spun: am venit sã ne închinãm
Regelui evreilor nãscut de curând. (Conform

Matei 1:24-2:2
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tradiþiei trei magi au mers la Betleem, dar
Biblia nu precizeazã câþi magi au fost.)

2:3-8. Nu este surprinzãtor faptul cã
împãratul Irod… s-a tulburat mult când
magii au venit la Ierusalim sã-L vadã pe
„Împãratul de curând nãscut“ (v. 2). Irod nu
era un rege provenit din linia genealogicã a
lui David. De fapt, nu era nici mãcar descen-
dent din Iacov, ci din Esau, fiind deci edomit.
(El a domnit în Israel între 37 Î.H. ºi 4 d.Hr.
Vezi diagrama dinastiei lui Irod de la Luca
1:5.) Din acest motiv cei mai mulþi evrei îl

urau ºi nu-l acceptau drept rege legitim,
chiar dacã a fãcut multe pentru þarã. Dacã s-a
nãscut un rege legitim, atunci poziþia lui Irod
era în pericol. Astfel, el a adunat pe toþi
învãþaþii evrei ca sã afle unde trebuia sã se
nascã Hristosul (Mat. 2:4). Interesant este
faptul cã Irod a fãcut legãtura dintre „Împã-
ratul de curând nãscut al Iudeilor“ (v. 2) ºi
„Hristosul“, Mesia. Este evidentã speranþa
mesianicã a Israelului ºi credinþa cã Mesia se
va naºte.

Matei 2:3-8
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Rãspunsul la întrebarea lui Irod era sim-
plu pentru cã Mica, proorocul, a indicat cu
precizie locul cu multe secole înainte: Mesia
se va naºte în Betleemul din Iudea (Mica
5:2). Rãspunsul dat de preoþii cei mai de
seamã ºi de cãrturarii norodului (scribii
Legii, NIV) a fost transmis magilor de cãtre
Irod însuºi. Apoi Irod i-a întrebat când au
vãzut prima oarã steaua (Mat. 2:7). Acest
fapt urma sã aibã mare importanþã în viitor
(v. 16); el aratã cã Irod se gândea deja la un
plan de a scãpa de acest Rege tânãr. Le-a mai
spus magilor sã se întoarcã la el ºi sã-l
înºtiinþeze despre locul unde se afla Regele
pentru a merge sã I se închine. Dar nu aceasta
era intenþia lui.

2:9-12. Drumul magilor de la Ierusalim a
adus o nouã minune. Steaua pe care o vãzu-
serã în Rãsãrit a reapãrut ºi i-a condus spre o
casã din Betleem unde au gãsit Pruncul.
Betleemul se aflã la aproximativ 8 kilometri
în sudul Ierusalimului. „Stelele“ (i.e. plane-
tele), se deplaseazã pe cer din est spre vest,
nu de la nord spre sud. Este posibil ca
„steaua“ pe care au vãzut-o magii ºi care i-a
condus spre o casã sã fi fost gloria Shekinah
a lui Dumnezeu? Ar fi vorba de aceeaºi glo-
rie care i-a condus pe copiii lui Israel timp de
40 de ani prin pustie sub forma unui stâlp de
foc ºi a unui nor. Poate cã magii au vãzut în
rãsãrit aceastã glorie ºi au numit-o „stea“ din
lipsa unui termen mai bun. Toate celelalte
încercãri de identificare a stelei sunt inadec-
vate (cum ar fi Jupiter, Saturn ºi Marte; o
supernovã; o cometã; etc.).

Oricum, ei au fost conduºi spre copil ºi,
intrând în casã, I s-au închinat. Valoarea
închinãrii lor a fost mãritã de daruri: aur,
tãmâie ºi smirnã. Erau daruri demne de un
rege ºi aceastã acþiune a unor neevrei impor-
tanþi reprezintã o imagine a bogãþiilor popoa-
relor care într-o zi vor fi oferite în totalitate
lui Mesia (Is. 60:5, 11; 61:6; 66:20; Þef. 3:10;
Hag. 2:7-8).

Unii cred cã darurile au o semnificaþie
suplimentarã reflectând caracteristicile vieþii
acestui copil. Aurul ar putea reprezenta divi-
nitatea sau puritatea Sa, tãmâia mireasma
vieþii Sale, iar smirna moartea Sa jertfitoare
(smirna era folositã la îmbãlsãmare). Aceste
daruri au constituit fãrã îndoialã mijloacele
care l-au ajutat pe Iosif sã-ºi ducã familia în
Egipt ºi sã le asigure acolo existenþa pânã la
moartea lui Irod. Magii au fost înºtiinþaþi de
Dumnezeu sã nu mai treacã pe la Irod sã-l
informeze ºi astfel s-au întors în þara lor pe
un alt drum.

b. În Egipt (2:13-18)
2:13-15. Dupã vizita magilor, Iosif a fost

avertizat de un înger al Domnului sã ia pe
Maria ºi pe Isus ºi sã fugã în Egipt. Acest
îndemn i-a fost dat în vis (al doilea dintre
cele patru vise ale lui Iosif: 1:20; 2:13, 19,
22). Motivul înºtiinþãrii a fost cã Irod are sã
caute Pruncul, ca sã-L omoare. Sub acope-
rirea întunericului, Iosif a ascultat ºi familia a
plecat din Betleem spre Egipt. De ce spre
Egipt? Mesia a fost trimis în Egipt ºi s-a
întors din Egipt pentru a se împlini cuvintele
profetului: „Am chemat pe fiul Meu din
Egipt.” Este o referire la Osea 11:1, text care
nu pare a fi o profeþie în sensul în care este
folosit aici. Osea a vorbit despre Dumnezeu
care a chemat Israelul din Egipt în timpul
Exodului. Matei nu ne oferã nici o explicaþie
a acestor cuvinte. El a considerat aceastã
experienþã drept o identificare a lui Mesia cu
poporul. Au existat asemãnãri între popor ºi
fiul. Israelul era „fiul“ ales al lui Dumnezeu
prin adopþie, iar Isus este Mesia, fiul lui
Dumnezeu. În ambele cazuri coborârea în
Egipt a însemnat evitarea unui pericol, iar
întoarcerea a fost importantã în istoria provi-
denþialã a poporului. Chiar dacã afirmaþia din
Osea era o referire istoricã la eliberarea Israe-
lului, Matei o asociazã mai strâns de chema-
rea fiului, Mesia, din Egipt. În acest sens,
Matei a „ridicat“ cuvintele lui Osea la nivelul
unui eveniment mai important — întoarcerea
lui Mesia din Egipt — ca astfel ele sã se
împlineascã.

2:16-18. Când a aflat Irod cã magii nu
i-au ascultat ordinele ºi nu i-au comunicat lo-
cul exact unde se afla regele nãscut de cu-
rând, a pus în aplicare un plan ca sã omoare
pe toþi pruncii de parte bãrbãteascã din
Betleem. Vârsta de la doi ani în jos a fost
aleasã conform cu vremea în care magii au
vãzut „steaua“ în rãsãrit. Aceastã precizare a
timpului ne spune cã Isus avea probabil sub
doi atunci când L-au vizitat magii.

Omorârea bãieþilor este menþionatã numai
aici în Biblie. Nici chiar istoricul evreu Iose-
fus (37-?100 d.Hr.) nu a menþionat aceastã
faptã miºeleascã a uciderii bebeluºilor ºi a
copiilor mici, nevinovaþi. Acest fapt însã nu
este surprinzãtor pentru cã atât el, cât ºi alþi
istorici laici au omis sã consemneze moartea
câtorva copii evrei dintr-un sat neînsemnat,
având în vedere numeroasele crime infame
ale lui Irod. El i-a omorât chiar ºi pe unii din
copiii ºi nevestele sale crezând cã au organi-
zat un complot împotriva lui. Sunt consem-
nate cuvintele împãratului Augustus care ar fi
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spus cã era mai bine sã fii scroafa lui Irod
decât copilul lui, pentru cã scroafa avea mai
multe ºanse de supravieþuire într-o comuni-
tate evreiascã. În limba greacã este un joc de
cuvinte pentru cã „scroafã“ (huos) diferã de
„fiu“ (huios) doar printr-o singurã literã.

Despre acest eveniment se spune cã a
fost împlinirea unei profeþii a lui Ieremia.
Textul (Ier. 31:15) s-a referit iniþial la o plân-
gere a poporului dupã copiii care au murit
în timpul captivitãþii din Babilon (586 î.Hr.).
Paralela cu situaþia prezentã era evidentã
pentru cã încã o datã copiii au fost uciºi cu
brutalitate de cãtre neevrei. De asemenea,
mormântul Rahelei era aproape de Betleem
ºi Rahela era consideratã de mulþi mama
poporului. De aceea ea plângea moartea
acestor copii.

c. În Nazaret (2:19-23)
2:19-23. Dupã ce a murit Irod… Iosif

a fost din nou înºtiinþat de un înger al
Domnului. A fost a treia dintre cele patru
apariþii angelice în vis (cf. 1:20; 2:13, 19,
22). A fost înºtiinþat de moartea lui Irod ºi i
s-a spus sã se întoarcã în þara lui Israel (v. 20).
Iosif a urmat ascultãtor instrucþiunile Dom-
nului ºi s-a pregãtit sã se întoarcã în þara lui
Israel, poate chiar la Betleem. Dar în Iudea,
Samaria ºi Idumea domnea Arhelau. Arhe-
lau, cunoscut pentru caracterul lui tiranic, cri-
mele ºi instabilitatea sa, era probabil nebun ca
rezultat al cãsãtoriilor numai între rude
apropiate. (El a domnit între 4 î.Hr. ºi 6 d.Hr.
Vezi diagrama dinastiei lui Irod de la Luca
1:5.) Dumnezeu l-a înºtiinþat pe Iosif (tot în
vis, Mat. 2:22; cf. 1:20; 2:13, 19) sã nu se
întoarcã la Betleem, ci sã plece înapoi în
regiunea nordicã a Galileii, în oraºul Naza-
ret. Conducãtorul acestei regiuni era Antipa,
un alt fiu al lui Irod (cf. 14:1; Luca 23:7-12),
dar el a fost un conducãtor capabil.

Despre stabilirea familiei în Nazaret se
spune cã împlineºte încã o profeþie (Mat.
2:23). Cu toate acestea, cuvintele El va fi
chemat Nazarinean nu au fost pronunþate
direct de nici un profet al Vechiului Testa-
ment, chiar dacã mai multe profeþii se
aseamãnã destul de mult cu aceastã expresie.
Isaia a spus cã Mesia va fi din „tulpina lui
Isai“, ca un „Vlãstar“ (Is. 11:1). Cuvântul tra-
dus prin „Vlãstar“ este ebraicul neºer, a cãrui
consoane sunt aceleaºi cu cele din cuvântul
„Nazarinean“, cuvânt care are sensul de înce-
puturi nesemnificative.

Deoarece Matei a folosit pluralul proo-
roci, poate cã afirmaþia lui nu s-a referit la

nici o profeþie specificã, ci la o idee care a
apãrut în mai multe profeþii despre dispreþu-
irea lui Mesia. Nazaretul era oraºul care gãz-
duia garnizoana romanã a regiunilor nordice
ale Galileii. Din aceastã cauzã majoritatea
evreilor nu doreau sã aibã de a face cu acest
oraº. Despre locuitorii din Nazaret se credea
cã au comis compromisul convieþuirii cu duº-
manul, romanii. Astfel, termenul de „Nazari-
nean“ adresat cuiva era o manifestare a dis-
preþului. Pentru cã Iosif ºi familia s-au stabilit
în Nazaret, Mesia va fi dispreþuit mai târziu ºi
considerat vrednic de dispreþ de cãtre mulþi
din Israel. Aceasta a fost reacþia lui Natanael
atunci când a auzit cã Isus era din Nazaret
(Ioan 1:46): „Poate ieºi ceva bun din Naza-
ret?“ Aceastã interpretare se potriveºte cu mai
multe profeþii din Vechiul Testament care vor-
besc despre caracterul smerit al lui Mesia
(ex., Is. 42:1-4). De asemenea, cuvântul
„Nazarinean“ le-ar fi amintit cititorilor evrei
despre un cuvânt care suna asemãnãtor, „Nazi-
reat“ (Num. 6:1-21). Isus I-a fost mai devotat
lui Dumnezeu decât nazireii.

C. Prezentarea printr-un ambasador 
(3:1-12)
(Mar. 1:1-8; Luca 3:1-9, 15-18; 
Ioan 1:19-28)
3:1-2. În relatarea vieþii Regelui-Mesia,

Matei sare peste urmãtorii 30 de ani. Îºi reia
povestirea prin prezentarea lucrãrii lui Ioan
Botezãtorul, „ambasadorul“ Regelui. În
Scripturã existã mai mulþi oameni cu numele
de Ioan, dar numai unul singur are numele de
Botezãtorul. Cu toate cã evreii cunoºteau prac-
tica prozeliþilor de a se boteza singuri, bote-
zul lui Ioan a fost neobiºnuit pentru cã el a
fost primul care îi boteza pe alþii.

Lucrarea lui Ioan s-a desfãºurat în pustia
Iudeii, o regiune aridã ºi accidentatã situatã
la vest de Marea Moartã. Mesajul sãu era
direct ºi avea douã pãrþi: (1) un aspect soteri-
ologic: pocãiþi-vã ºi (2) un aspect escatolo-
gic: cãci Împãrãþia cerurilor este aproape.
Conceptul Împãrãþiei viitoare era bine cunos-
cut în Scriptura Vechiului Testament, dar ideea
cã este necesarã pocãinþa pentru a intra în
aceastã Împãrãþie era nouã ºi ea a devenit o
piatrã de poticnire pentru mulþi evrei. Ei cre-
deau cã vor primi intrarea în Împãrãþia lui
Mesia în mod automat pentru cã erau copiii
lui Avraam. Dar mesajul lui Ioan a fost cã era
necesarã o schimbare a minþii ºi a inimii
(metanoeite, „pocãiþi-vã“) pentru a îndeplini
condiþiile intrãrii în Împãrãþie. Ei nu ºi-au dat
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seama cât de mult s-au îndepãrtat de Legea
lui Dumnezeu ºi de cerinþele enunþate de pro-
feþi (ex., Mal. 3:7-12).

Aspectul escatologic al mesajului lui Ioan
a pus probleme ºi mai mari comentatorilor
moderni. Cercetãtorii nu s-au pus de acord în
privinþa sensului cuvintelor lui Ioan; chiar ºi
cercetãtorii conservatori sunt împãrþiþi în
aceastã privinþã. Ce a predicat Ioan? El a
anunþat o Împãrãþie viitoare, sensul fiind de
„conducere viitoare“. Aceastã conducere va
fi conducerea cerului: „Împãrãþia cerurilor“.
Înseamnã acest lucru cã Dumnezeu va începe
atunci sã conducã în sferele cereºti? Rãspun-
sul este evident negativ, pentru cã Dumnezeu
a condus în permanenþã, încã de la creaþie,
sferele cereºti. Sensul cuvintelor lui Ioan tre-
buie sã fie cã Dumnezeu îºi va extinde con-
ducerea pentru a cuprinde în mod direct ºi
sferele pãmânteºti. Conducerea lui Dumnezeu
asupra pãmântului s-a apropiat ºi urma sã se
instituie curând prin persoana lui Mesia al
cãrui drum îl pregãtea Ioan. Nimeni dintre
ascultãtorii lui Ioan nu l-au întrebat ce sens
au cuvintele lui, pentru cã noþiunea de con-
ducere a lui Mesia asupra împãrãþiei pãmân-
tului era prezentã peste tot în profeþiile din
Vechiul Testament. Dar condiþia instituirii era
pocãinþa poporului.

3:3-10. Mesajul lui Ioan reprezenta
împlinirea profeþiei din Isaia 40:3, reflectând
ºi textul din Maleahi 3:1. Toate cele patru
Evanghelii îl leagã pe Ioan Botezãtorul de cu-
vintele lui Isaia (Mar. 1:2-3; Luca 3:4-6; Ioan
1:23). Dar Isaia 40:3 se referã la „muncitori
care construiesc drumuri“, chemaþi sã pregã-
teascã un drum prin deºert pentru întoarcerea
Domnului în timp ce poporul Sãu, exilaþii, se
întorceau din captivitatea babiloneanã în 537
î.Hr. Ioan a procedat în mod similar
predicând în deºert pentru a pregãti calea
Domnului ºi a Împãrãþiei Sale prin chemarea
poporului de a se întoarce la El.

Astfel, Ioan a fost glasul celui ce strigã
în pustie: „Pregãtiþi…“ rãmãºiþa poporului
sã-L primeascã pe Mesia. Faptul cã el a pre-
dicat „în pustia Iudeii“ (3:1) aratã cã el a venit
sã-i separe pe oameni de sistemul religios al
zilei. El s-a îmbrãcat asemãnãtor lui Ilie (o
hainã din pãr de cãmilã ºi un brâu de
curea; cf. 2 Regi 1:8; Zah.13:4). Mânca
lãcuste ºi miere sãlbaticã. Lãcustele erau
hrana sãracilor (Lev. 11:21). Ca ºi Ilie, el a
fost un om aspru, cãruia îi plãcea aerul liber
ºi avea un mesaj foarte direct.

Mulþi oameni din Ierusalim ºi din toatã
Iudea s-au dus sã-l asculte pe Ioan Bote-

zãtorul. Unii au primit mesajul sãu ºi, mãr-
turisindu-ºi pãcatele, au fost botezaþi, sem-
nul de identificare al lucrãrii lui Ioan. Botezul
lui Ioan nu este botezul creºtin pentru cã era
un ritual religios care avea sensul mãrturisirii
pãcatelor ºi al hotãrârii trãirii unei vieþi sfinte
în aºteptarea venirii lui Mesia.

Dar nu toþi au crezut. Unii dintre Farisei
ºi Saduchei, care veniserã sã vadã ce fãcea
Ioan, au respins apelul sãu. Pãrerile lor au
fost rezumate în cuvintele pe care le-a avut
Ioan pentru ei (Mat. 3:7-10). Ei credeau cã
îndeplineau automat condiþia intrãrii în Împã-
rãþia lui Mesia  pentru cã erau copiii fizici ai
lui Avraam. Ioan a repudiat în mod complet
iudaismul fariseic spunând cã Dumnezeu,
dacã era necesar, din pietrele acestea poate
sã ridice fii lui Avraam. Dumnezeu putea
lua strãini, neevrei, dacã era necesar, care sã-L
urmeze. Iudaismul se afla în pericolul de a
fi înlãturat. Dacã nu existau roade vrednice
de pocãinþa lor, Dumnezeu va înlãtura acest
pom.

3:11-12. Relaþia dintre Ioan ºi Mesia care
urma sã vinã era evidentã. Ioan s-a conside-
rat nevrednic sã ducã (sã dezlege) încãlþã-
mintele Celui ce vine. Ioan doar anunþa veni-
rea lui Mesia, pregãtind rãmãºiþa poporului
sã-L primeascã ºi botezându-i cu apã pe cei
care primeau mesajul. Cel ce vine îi va bote-
za cu Duhul Sfânt ºi cu foc. Ascultãtorii lui
Ioan ºi-au adus aminte de douã profeþii ale
Vechiului Testament: Ioel 2:28-29 ºi Maleahi
3:2-5. Ioel a promis revãrsarea Duhului Sfânt
asupra Israelului. Revãrsarea Duhului Sfânt a
avut într-adevãr loc îi ziua Cincizecimii, eve-
niment relatat în Fapte 2, dar Israelul nu a
experimentat beneficiile ei. Israelul va expe-
rimenta beneficiile acestei lucrãri împlinite
atunci când se va întoarce cu pocãinþã la a
doua venire a Domnului. Botezul „cu foc“ s-a
referit la judecarea ºi curãþirea celor care vor
intra în Împãrãþie, aºa cum este profeþit în
Maleahi 3. Acest simbolism a fost folosit de
Ioan: lopata va strânge grâul, iar pleava…
va arde. Ioan afirma cã Mesia, atunci când
va veni, va pregãti rãmãºiþa poporului (grâul)
pentru Împãrãþie, dând putere ºi curãþind
poporul. Cei care Îl vor respinge (pleava) vor
fi judecaþi ºi aruncaþi într-un foc care nu se
stinge (cf. Mal. 4:1).
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D. Prezentarea prin acceptarea divinã 
(3:13-4:11)

1. PRIN BOTEZ (3:13-17)
(MAR.1:9-11; LUCA 3:21-22)
3:13-14. Dupã anii de tãcere din Nazaret,

Isus a apãrut printre ascultãtorii predicilor lui
Ioan ºi S-a prezentat drept candidat la botez.
Matei este singurul evanghelist care consem-
neazã împotrivirea lui Ioan faþã de botezul lui
Isus: Eu am trebuinþã sã fiu botezat de Tine
ºi Tu vii la mine? Ioan ºi-a dat seama cã Isus
nu îndeplinea condiþiile necesare primirii bote-
zului sãu, pentru cã botezul lui avea scopul
pocãinþei de pãcate. De ce pãcate trebuia Isus
sã se pocãiascã? El nu a pãcãtuit niciodatã
(2 Cor. 5:21; Ev. 4:15; 7:26; 1 Ioan 3:5), deci
nu putea primi botezul lui Ioan, chiar dacã a
cãutat sã fie botezat de el. Unii cred cã Isus
a mãrturisit pãcatele poporului, aºa cum au
fãcut înaintea Lui Moise, Ezra ºi Daniel. Dar
Matei 3:15 sugereazã o altã posibilitate.

3:15. Isus i-a rãspuns lui Ioan cã era
potrivit sã fie botezat ºi El cu botezul lui Ioan
pentru cã se cuvine sã împlinim toatã drep-
tatea (GBV). Ce a vrut sã spunã Isus? Legea
nu prevedea nimic despre botez, deci Isus nu
se putea referi la dreptatea (neprihãnirea)
leviticã. Dar mesajul lui Ioan a fost mesajul
pocãinþei, iar cei care-l primeau aºteptau
venirea lui Mesia care va fi neprihãnit ºi care
va aduce neprihãnirea. Dacã Mesia urma sã
aducã pãcãtoºilor neprihãnirea, atunci El tre-
buia sã se identifice cu pãcãtoºii. Din acest
motiv era voia lui Dumnezeu ca El sã fie
botezat de Ioan pentru a se identifica (ade-
vãratul sens al cuvântului „botezat“) cu pãcã-
toºii.

3:16-17. Evenimentul semnificativ legat
de botezul lui Isus a fost confirmarea auten-
ticitãþii Persoanei Sale venitã din ceruri. Când
Isus a ieºit afarã din apã… Duhul lui Dum-
nezeu s-a coborât peste El sub forma unui
porumbel. În timp ce Unul s-a ridicat din
apã, Celãlalt s-a coborât. Un glas… din ceruri
— glasul lui Dumnezeu Tatãl — zicea:
„Acesta este fiul Meu prea iubit, în care
Îmi gãsesc plãcerea” (cf. Ef. 1:6; Col. 1:13).
Dumnezeu a repetat aceste cuvinte despre
Hristos pe muntele unde a avut la schimbarea
la faþã (Mat. 17:5). Toate cele trei Persoane
ale Dumnezeirii au fost prezente la acest
eveniment: Tatãl care a vorbit despre fiul
Sãu, fiul care a fost botezat ºi Duhul care s-a
coborât sub formã de porumbel asupra fiului.
Acest lucru i-a confirmat lui Ioan faptul cã
Isus era fiul lui Dumnezeu (Ioan 1:32-34). De

asemenea, evenimentul era conform profeþiei
lui Isaia care spunea cã Duhul se va odihni
peste Mesia (Is. 11:2). Coborârea Duhului
Sfânt I-a dat putere fiului, Mesia, pentru mis-
iunea Lui printre popoare.

2. PRIN ISPITIRE (4:1-11)
(MAR. 1:12-13; LUCA 4:1-13)
4:1-2. Dupã ce a fost botezat, Isus a fost

dus imediat de Duhul în pustie (cf. tradiþiei
pustia se aflã lângã Ierihon, vezi harta) pen-
tru o perioadã de ispitire. Aceastã perioadã a
fost necesarã sub îndrumarea lui Dumnezeu
— un timp în care Fiul a ascultat (Ev. 5:8).
Dupã ce a postit patruzeci de zile ºi a flã-
mânzit, au început ispitele. Din punctul de
vedere al lui Dumnezeu, ispitele au demon-
strat calitatea lui Isus de Domn. Era imposi-
bil ca fiul divin sã pãcãtuiascã ºi acest fapt a
mãrit intensitatea testelor. Nu putea ceda ispi-
telor ºi nu putea pãcãtui, dar trebuia sã îndure
ispitele pânã când perioada de testare era ter-
minatã. 

4:3-4. Prima ispitã s-a referit la calitatea
de fiu. Satan a plecat de la presupunerea cã,
în caz cã El era fiul, poate cã ar putea fi îndu-
plecat sã acþioneze independent de Tatãl.
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Ispita lui Satan a fost subtilã pentru cã Isus,
fiind fiul lui Dumnezeu, avea puterea sã
transforme pietrele din jurul lui în pâini. Dar
nu aceasta era voia Tatãlui pentru El. Voia
Tatãlui era ca El sã flãmânzeascã în deºert ºi
sã nu aibã mâncare. Acceptarea sfatului lui
Satan ºi satisfacerea foamei Sale ar fi fost
contrarã voii lui Dumnezeu. De aceea Isus a
citat din Deuteronomul 8:3, text care spune cã
omul nu trãieºte numai cu pâine, ci cu
orice cuvânt care iese din gura lui Dum-
nezeu. Este mai bine sã asculþi voia lui Dum-
nezeu decât sã satisfaci dorinþele umane.
Faptul cã Isus a citat din Deuteronomul aratã
cã El a recunoscut infailibilitatea acestei cãrþi,
o carte deseori criticatã de cercetãtori.

4:5-7. A doua ispitire a lui Satan a fãcut
apel la etalarea personalitãþii sau a popula-
ritãþii. Ispita a fost o continuare a ispitei ante-
rioare, pentru cã, în caz cã era fiul lui Dum-
nezeu ºi Mesia, nimic nu-i putea face rãu.
Satan L-a pus pe streaºina Templului. Nu
se poate stabili în mod dogmatic dacã a fost
vorba de o transportare fizicã sau doar de o
viziune. Aici Satan îi strecoarã o sugestie
subtilã lui Isus în calitatea Lui de Mesia. El
i-a amintit lui Isus de profeþia lui Maleahi
(Mal. 3:1) care i-a fãcut pe mulþi evrei sã
creadã cã Mesia va apãrea pe neaºteptate din
cer, coborând la Templul Sãu. În esenþã, Satan
I-a spus: „De ce nu faci ceea ce oamenii se
aºteaptã sã faci ºi nu Te prezinþi într-un mod
magnific? În fond, chiar Scriptura spune cã
Dumnezeu va porunci îngerilor Sãi sã te pro-
tejeze ºi nici mãcar piciorul Tãu nu va fi
rãnit când vei coborî.“ Probabil cã Satan a
folosit citate din Scripturã pentru cã ºi Isus i-a
rãspuns cu un citat din Scripturã. Dar el nu a
citat corect în mod intenþionat Psalmul 91:11-
12. El a omis o expresie importantã: „în toate
cãile tale“. Conform psalmistului, un om este
protejat numai atunci când respectã voia
Domnului. Nu era voia lui Dumnezeu ca Isus
sã se arunce jos de pe streaºina Templului

într-un mod spectaculos pentru a se conforma
concepþiei oamenilor. Isus a rãspuns iarãºi cu
un citat din Deuteronomul (6:16), afirmând
cã nu este bine sã ispiteºti pe… Dumnezeul
tãu ºi sã aºtepþi ca El sã facã ceva atunci când
nu respecþi voia Lui.

4:8-11. Ultima ispitã a lui Satan a avut
legãturã cu planul lui Dumnezeu pentru Isus.
A fost ºi este planul lui Dumnezeu ca Isus
Hristos sã stãpâneascã lumea. Satan I-a arã-
tat lui Isus toate împãrãþiile lumii ºi strãlu-
cirea lor. Aceste împãrãþii îi aparþin acum lui
Satan, care este „dumnezeul veacului acesta“
(2 Cor. 4:4) ºi „stãpânitorul lumii acesteia“
(Ioan 12:31; cf. Ef. 2:2). Numai Satan avea
puterea de a da toate aceste împãrãþii lui Isus,
dacã Isus se va arunca cu faþa la pãmânt ºi
numai i se închina lui. Satan a afirmat: „Pot
eu sã împlinesc voia lui Dumnezeu pentru
Tine ºi poþi intra în stãpânirea acestor
împãrãþii chiar acum.“ Dar acest lucru ar fi
însemnat ca Isus sã nu mai meargã la cruce.
Putem presupune cã ar fi putut deveni Regele
regilor ºi fãrã cruce, dar acest lucru ar fi
denaturat planul lui Dumnezeu de mântuire ºi
ar fi însemnat ca Isus sã se închine în faþa
unui fiinþe inferioare. Rãspunsul lui Isus tot
din Deuteronomul (6:13 ºi 10:20) a fost cã
numai Dumnezeului tãu trebuie sã I te închini
ºi numai pe El sã-L slujeºti. Isus a rezistat ºi
acestei ispite.

Un lucru interesant este corespondenþa
dintre ispitele la care a fost supusã Eva în
grãdina Eden ºi ispitele lui Isus din deºert.
Satan a fãcut apel la nevoi fizice (Gen. 3:1-3;
Mat. 4:3), la dorinþa de câºtiguri personale
(Gen. 3:4-5; Mat. 4:6) ºi la o cale uºoarã spre
putere sau glorie (Gen. 3:5-6; Mat. 4:8-9). În
fiecare ocazie Satan a denaturat Cuvântul lui
Dumnezeu (Gen. 3:4; Mat. 4:6). Ispitele cu
care se confruntã oamenii de astãzi fac parte
deseori din aceste trei categorii (cf. 1 Ioan
2:16). Cel care s-a identificat cu pãcãtoºii
prin botez ºi care aduce neprihãnirea, a
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Ispitirea Evei ºi a lui Isus de cãtre Satan
Ispita Geneza 3 Matei 4

Apel la nevoi fizice Poþi mânca din orice Poþi mânca dacã transformi 
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dovedit cã este neprihãnit ºi astfel a arãtat cã
este aprobat de Tatãl. Satan L-a lãsat pe Isus.
Atunci Dumnezeu a trimis îngeri sã se îngri-
jeascã de nevoile Lui.

II. Mesaje din partea Regelui (4:12-7:29)

A. Mesajele de început (4:12-25)
1. PRIN CUVÂNT (4:12-22)

(MAR. 1:14-20; LUCA 4:14-15)
a. Predica Lui (4:12-17)

4:12-16. Matei a prezentat un aspect
temporal important atunci când a spus cã Isus
nu ºi-a început oficial lucrarea înainte ca
Ioan sã fie închis. Motivul întemniþãrii lui
Ioan nu este amintit aici, ci mai târziu (14:3).
Când Isus a aflat despre închiderea lui Ioan, a
pãrãsit Nazaretul ºi s-a stabilit în Caper-
naum (Luca 4:16-30 explicã de ce a pãrãsit
Nazaretul). Aceastã regiune a fost ocupatã de
Zabulon ºi Neftali dupã cuceririle din timpul
lui Iosua. Isaia a profeþit (Is. 9:1-2) cã lumi-
na va veni peste aceastã regiune ºi Matei a
considerat deplasarea lui Isus ca o împlinire a
acestei profeþii. Una dintre misiunile lui Mesia
era de a aduce luminã în întuneric, pentru cã
va fi o luminã atât pentru evrei cât ºi pentru
neevrei (cf. Ioan 1:9; 12:46).

4:17. Dupã ce Ioan a fost închis, Isus a
început sã propovãduiascã. Cuvintele Lui
erau deja familiare: Pocãiþi-vã, cãci Împã-
rãþia cerurilor este aproape (cf. 3.2). Mesa-
jul lui Ioan cu cele douã aspecte ale sale era
acum proclamat de Mesia. Lucrarea lui Dum-
nezeu se îndrepta grãbit spre instituirea glo-
rioasei Împãrãþii a lui Dumnezeu pe pãmânt.
Dacã cineva dorea sã devinã membru al Împã-
rãþiei, trebuia sã se pocãiascã. Pocãinþa era
obligatorie pentru a te bucura de comuniunea
cu Dumnezeu.

b. Invitaþiile Lui (4:18-22)
(Mar. 1:16-20; Luca 5.1-11)
4:18-22. Fiind Mesia cel promis, Isus

avea autoritatea de a cere oamenilor sã
renunþe la modul lor obiºnuit de viaþã pentru
a-L urma pe El. Nu era prima ocazie când
aceºti oameni L-au întâlnit pe Isus, pentru cã
a patra Evanghelie consemneazã prima întâl-
nire a lui Isus cu unii dintre ucenici (Ioan
1:35-42). Acum Isus i-a chemat pe aceºti
pescari sã renunþe la meseria lor ºi sã înceapã
sã-L urmeze permanent. El i-a chemat de la
pescuirea peºtilor spunându-le cã îi va face
pescari de oameni. Mesajul Împãrãþiei care
vine trebuia proclamat pe scarã largã astfel

încât mulþi oameni sã-l audã ºi sã devinã, prin
pocãinþã, supuºii Împãrãþiei Sale. Chemarea
îºi avea costul ei, pentru cã a însemnat renun-
þarea nu numai la ocupaþie, ci ºi la respon-
sabilitãþile familiale. Matei spune cã Iacov ºi
Ioan… au renunþat nu numai la pescuit, ci ºi
la tatãl lor ca sã-L urmeze pe Isus. 

2. PRIN FAPTE (4:23-25)
(LUCA 6:17-19)
4:23. Misiunea lui Isus nu a fost numai

predicarea. Faptele Lui au fost la fel de impor-
tante ca ºi cuvintele Sale pentru cã marea
întrebare care stãruia în mintea evreilor era:
„Poate Acesta care pretinde cã este Mesia sã
facã faptele lui Mesia?“ Matei 4:23 este un
rezumat important ºi esenþial pentru tema lui
Matei (cf. 9:35, verset aproape identic cu
4:23). Câteva elemente importante sunt
incluse în acest verset. (1) Isus strãbãtea
toatã Galilea, învãþând pe norod în sinagogi.
Lucrarea Celui care afirma cã este regele
evreilor se desfãºura printre evrei. El mergea
în sinagogi, locurile în care se adunau evreii
pentru a se închina. (2) Acesta Îºi îndeplinea
lucrarea „învãþând“ ºi propovãduind. Astfel
a îndeplinit lucrarea profeticã pentru cã este
„Proorocul“ anunþat în Deuteronomul 18:15-
19. (3) El propovãduia Evanghelia Împãrã-
þiei. Mesajul Lui anunþa cã Dumnezeu a intrat
în acþiune pentru a-ºi duce la îndeplinire pla-
nul Sãu conform legãmântului încheiat cu
Israelul de a instaura împãrãþia Sa pe pãmânt.
(4) El ºi-a mai îndeplinit misiunea ºi tãmãdu-
ind orice boalã ºi orice neputinþã care era
în norod (cf. cu „învãþând“, „propovãduind“
ºi „vindecând“ din Mat. 9:35). Acest lucru a
fost o dovadã a faptului cã era într-adevãr
Proorocul, cuvintele Sale fiind confirmate de
semnele autenticitãþii Lui. Toate aceste fapte
ar fi trebuit sã convingã Israelul cã Dumne-
zeu a intrat în acþiune în istorie pentru a-ªi
îndeplini scopurile. Rãspunderea lor era sã se
pregãteascã pocãindu-se de pãcatele lor ºi
recunoscând cã Isus este Mesia.

4:24-25. Lucrarea lui Isus — ºi probabil
ºi lucrarea celor patru oameni pe care i-a che-
mat (v. 18-22) — a avut efecte atât de mari
încât mulþimi de oameni au auzit de Isus ºi au
început sã vinã la El. Vestea despre El s-a
rãspândit în toatã Siria, regiunea din nordul
Galileii. Oamenii care au venit au adus cu ei
mulþi bolnavi cu o varietate de boli ºi Isus îi
vindeca pe toþi. Nu este deci surprinzãtor fap-
tul cã multe noroade au început sã-L urmeze
pe Isus din Galilea, din Decapole (lit. „Zece
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oraºe“; o regiune din estul ºi sudul Mãrii
Galileii), din Ierusalim, din Iudea ºi de din-
colo de (în vest) Iordan (vezi hartã, p. 19).

B. Mesajele continuã (cap. 5-7)
1. SUPUªII ÎMPÃRÃÞIEI SALE (5:1-16)
a. Caracterul lor (5:1-12)

(Luca 6:17-23)
5:1-12. Pe mãsurã ce mulþimile continu-

au sã se adune lângã Isus (cf. 4:25), El S-a
suit pe munte ºi a ºezut jos. Obiceiul rabi-
nilor era de a sta aºezaþi atunci când învãþau.
Ucenicii Lui s-au apropiat de El… El a
început… sã-i înveþe. Capitolele 5-7 din
Matei sunt numite „Predica de pe Munte“
pentru cã Isus a rostit-o pe un munte. Cu toate
cã nu se cunoaºte localizarea precisã a mun-
telui, acesta s-a aflat fãrã îndoialã în Galilea
(4:23), destul de aproape de Capernaum, pe
un „podiº“ (Luca 6:17). Termenul „ucenici“
nu se referã numai la Cei Doisprezece, aºa
cum au afirmat unii, ci la noroadele care-L
urmau pe El (cf. Mat. 7:28, „noroadele au rã-
mas uimite de învãþãtura Lui“).

Învãþãtura lui Isus s-a referit la Împãrãþia
care vine (4:17). Întrebãrile normale pe care
le-ar fi avut orice evreu ar fi fost: „Îndepli-
nesc condiþiile intrãrii în Împãrãþia lui Mesia?
Sunt destul de neprihãnit pentru a fi admis?“
Singurul standard al neprihãnirii cunoscut de
oameni era cel prezentat de conducãtorii reli-
gioºi de atunci, cãrturarii  ºi fariseii. Va fi pri-
mit în împãrãþia lui Mesia cel care respecta
acest standard? Predica lui Isus trebuie înþe-
leasã în contextul oferirii Împãrãþiei Israe-
lului ºi a necesitãþii pocãinþei pentru a fi
admis în aceastã Împãrãþie. Predica nu a pro-
mulgat o „Constituþie“ a Împãrãþiei, nici nu a
prezentat calea mântuirii. Predica a arãtat
cum trebuie sã-ºi conducã viaþa omul care se
aflã într-o relaþie corectã cu Dumnezeu. Cu
toate cã pasajul trebuie înþeles þinând seama
de oferirea Împãrãþiei mesianice, el se aplicã
ºi urmaºilor lui Isus de astãzi, pentru cã pre-
zintã standardul neprihãnirii pe care-l cere
Dumnezeu de la poporul Sãu. Unele dintre
elementele acestui standard au un caracter
general (ex., „Nu puteþi sluji lui Dumnezeu ºi
lui Mamona“ [6:24]), altele sunt specifice
(ex., „Dacã te sileºte cineva sã mergi cu el o
milã de loc, mergi cu el douã“ [5:41]), iar
unele se referã la viitor (ex., „Doamne, Doam-
ne! N-am prorocit noi în Numele Tãu?“
[7:22]).

Isus ºi-a început predica cu „Fericirile“,
afirmaþii care încep cu Ferice de. „Ferice“
(eng. „binecuvântaþi“ — n.tr.) mai înseamnã

ºi „favorizaþi“ (Ps. 1:1). Calitãþile menþionate
de Isus, „cei sãraci în duh“, „cei ce plâng“,
„cei blânzi“ etc., era evident cã nu puteau fi
obþinute prin neprihãnirea fariseicã. Fariseii
erau preocupaþi în principal de aspectele exte-
rioare, dar calitãþile menþionate de Isus sunt
interioare. Aceste trãsãturi nu se pot obþine
decât de acel care are o relaþie corectã cu
Dumnezeu prin credinþã ºi care îºi pune toatã
încrederea în Dumnezeu.

Cei sãraci în duh (Mat. 5:3) sunt cei
care depind de Dumnezeu, nu de ei înºiºi; ei
sunt „sãraci“ în interiorul lor, neavând capaci-
tatea de a fi plãcuþi lui Dumnezeu (cf. Rom.
3:9-12). Cei ce plâng (Mat. 5:4) sunt oamenii
care îºi recunosc nevoile ºi le aduc înaintea
Celui care le poate împlini. Cei blânzi (v. 5)
sunt cu adevãrat smeriþi, buni ºi îºi apreciazã
corect propria stare. (Praeis, cuvântul gr.
tradus prin „blând“ este tradus în NIV prin
„bun“ sau „amabil“ [n.tr.] în toate celelalte
trei locuri din N.T. în care apare: 11:29; 21:5;
1 Pet. 3:4.) Cei flãmânzi ºi însetaþi dupã
neprihãnire (Mat. 5:6) au un apetit spiritual,
o dorinþã permanentã dupã neprihãnirea per-
sonalã. Cei milostivi (v. 7) aratã milã altora,
demonstrând astfel mila lui Dumnezeu care
le-a fost arãtatã lor. Cei cu inima curatã (v. 8)
sunt cei curãþiþi în interior de pãcat prin
credinþa în lucrarea lui Dumnezeu ºi care îºi
recunosc permanent starea lor pãcãtoasã. Cei
împãciuitori (v. 9; sau „cei care fac pace“,
GBV) le aratã altora cum sã aibã pace inte-
rioarã cu Dumnezeu ºi cum sã fie instru-
mentele pãcii în lume. Ei doresc ºi au nepri-
hãnirea lui Dumnezeu, chiar dacã ea le aduce
persecuþie (v. 10).

Aceste caracteristici sunt total diferite de
„neprihãnirea“ fariseicã. Fariseii nu erau „sã-
raci în duh“ ºi nu plângeau datoritã recu-
noaºterii nevoilor lor; erau mândri ºi aspri, nu
smeriþi ºi blânzi; credeau cã sunt deja nepri-
hãniþi ºi nu mai doreau neprihãnirea în mod
continuu; ei erau mai preocupaþi de aspectele
„legalitãþii“ lui Dumnezeu ºi ale propriilor lor
legi decât de manifestarea milei; erau curaþi
din punct de vedere ceremonial, dar nu aveau
puritatea interioarã; cu siguranþã nu aveau
neprihãnirea adevãratã. Ucenicii lui Isus care
au aceste caracteristici moºtenesc împãrãþia
(v. 3, 10), pãmântul (v. 5), primesc mângâ-
ierea spiritualã (v. 4) ºi satisfacþia (v. 6), au
parte de milã de la Dumnezeu ºi de la alþii
(v. 7), îl vor vedea pe Dumnezeu (v. 8), adicã
pe Isus Hristos, care este Dumnezeu „arãtat în
trup“ (1 Tim.3:16; cf. Ioan 1:18, 14:7-9).
Urmaºii Lui sunt cunoscuþi ca fii ai lui
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Dumnezeu (Mat. 5:9; cf. Gal. 3:26), pentru cã
Îi împãrtãºesc neprihãnirea (Mat. 5:10).

Oamenii cu aceste caracteristici ies în
evidenþã în mulþime ºi nu sunt înþeleºi de
ceilalþi. De aceea ei vor fi prigoniþi; oamenii
vor spune tot felul de lucruri rele despre ei
(v. 11). Cuvintele lui Isus sunt însã încuraja-
toare pentru cã ucenicii au aceeaºi soartã
ca proorocii care au fost neînþeleºi ºi pe care
oamenii i-au prigonit (v. 12; cf. 1 Regi 19:1-
4; 22:8; Ier. 26:8-11; 37:11-16; 38:1-6; Dan.
3; 6; Amos 7:10-13).

b. Cercul lor de influenþã (5:13-16)
(Mar. 9:50; Luca 14:34-35)
5:13-16. Pentru a arãta impactul pe care

îl vor avea aceºti oameni asupra lumii lor,
Isus a folosit douã exemple obiºnuite: sarea
ºi lumina. Urmaºii lui Isus vor fi ca sarea
pentru cã vor produce o sete dupã mai multe
informaþii. Când un om vede o persoanã deo-
sebitã, care are caracteristici superioare în
anumite domenii, doreºte sã afle de ce per-
soana respectivã este diferitã. Un alt sens
posibil este cã aceºti oameni vor fi un agent
de oprire a relelor societãþii. Oricare dintre
cele douã posibilitãþi sunt luate în conside-
rare, trebuie sã observãm cã este important ca
sarea sã-ºi pãstreze caracterul fundamental.
Dacã îºi pierde puterea de a sãra, îºi pierde
scopul existenþei ºi trebuie aruncatã.

Lumina trebuie sã lumineze ºi sã indice
drumul. Oamenii descriºi de Isus în versetele
3-10 au puterea de a radia lumina ºi a arãta
celorlalþi calea adevãratã. Influenþa lor va fi
evidentã, ca o cetate aºezatã pe un munte
sau ca o luminã aflatã în sfeºnic. O luminã
ascunsã, pusã sub obroc (un vas de lut pen-
tru mãsurarea grãunþelor) este inutilã. Oame-
nii care radiazã lumina trãiesc astfel încât
ceilalþi sã vadã faptele lor bune ºi sã nu se
slãveascã pe ei, ci pe Tatãl… din ceruri. (V.
16 conþine prima dintre cele 15 referiri ale lui
Isus în Predica de pe Munte la Dumnezeu ca
la Tatãl „vostru [sau „nostru“, „tãu“, „Meu“]
care este în ceruri“. Vezi ºi v. 45, 48; 6:1, 4,
6, 8-9, 14-15, 18, 26, 32; 7:11, 21. Cel care se
aflã în neprihãnirea lui Dumnezeu prin cre-
dinþa în El are o relaþie spiritualã intimã cu El,
ca un copil cu tatãl lui iubitor.)

2. ESENÞA MESAJULUI (5:17-20)
5:17-20. Aceastã secþiune prezintã mie-

zul mesajului lui Isus pentru cã aratã relaþia
Lui cu Legea lui Dumnezeu. Isus nu a adus
un sistem rival Legii lui Moise ºi cuvintelor
profeþilor, ci El a împlinit Legea ºi Proorocii

— în contrast cu tradiþiile fariseilor. „Legea“
ºi „Proorocii“ se referã la întregul Vechi
Testament (cf. 7:12; 11:13; 22:40; Luca
16:16; Fapte 13:15; 24:14; 28:23; Rom.
3:21). Expresia cu adevãrat traduce cuvântul
„Amin“ (gr. amen, transliterarea eb. aman,
„a fi ferm, adevãrat“). Expresia „adevãrat vã
spun“ aratã cã urmeazã o afirmaþie la care
ascultãtorii trebuie sã fie cu luare aminte.
Ea apare de 31 de ori numai în Matei. (În
Evanghelia lui Ioan acest cuvânt gr. apare
întotdeauna de douã ori în acelaºi loc:
„Amin. Amin.“ Cf. comentariilor de la Ioan
1:51.)

Isus va împlini Legea ºi Proorocii pânã la
iotã (cea mai micã literã eb., lit. yôd) ºi frân-
turã de slovã (o parte dintr-o literã eb.). În
româneºte iota corespunde punctului de pe
„i“ (ºi aratã ca un apostrof), iar o frânturã de
slovã corespunde diferenþei dintre un „P“ ºi
un „R“ Linia care deosebeºte cele douã litere
este o frânturã de slovã. Acest lucru este
important pentru cã literele alcãtuiesc cuvin-
tele ºi cea mai micã schimbare a unei litere
poate schimba sensul unui cuvânt. Isus spu-
ne: „Am venit… sã împlinesc… Legea“ ºi a
fãcut acest lucru ascultând în mod perfect de
ea ºi împlinind prezicerile profeþilor despre
Mesia ºi Împãrãþia Sa. Iar rãspunderea oame-
nilor este precizatã clar. Neprihãnirea pe
care o cãutau — a cãrturarilor ºi a Farise-
ilor — nu era suficientã pentru intrarea în
Împãrãþia oferitã de El. Neprihãnirea pe care
o cerea El nu era numai exterioarã; era o ade-
vãratã neprihãnire interioarã pe baza credin-
þei în Cuvântul lui Dumnezeu (Rom. 3:21-22).
Acest lucru devine clar din ceea ce urmeazã.

3. DEMONSTRAREA MESAJULUI SÃU 
(5:21-7:6)

a. Respingerea tradiþiilor fariseice (5:21-48)
Isus a respins tradiþiile fariseilor (v. 21-48)

ºi practicile lor (6:1-7:6). Isus a spus de ºase
ori: „ Aþi auzit cã s-a zis… Dar Eu vã spun“
(5:21-22, 27-28, 31-32, 33-34, 38-39, 43-44).
Cuvintele lui Isus ne dovedesc cã El a vorbit
despre (a) ce spuneau oamenilor fariseii ºi
cãrturarii Legii ºi, prin contrast, (b) care a
fost adevãratul scop al lui Dumnezeu în Lege.
Astfel se explicã afirmaþia Lui (v. 20) cã
neprihãnirea fariseicã nu este suficientã pen-
tru obþinerea intrãrii în Împãrãþia care vine.

5:21-26. Primul exemplu al lui Isus are
de a face cu o poruncã importantã: Sã nu
ucizi (Ex. 20:13). Fariseii îi învãþau pe
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oameni cã uciderea însemna luarea vieþii cui-
va. Dar Domnul a spus cã porunca nu se limi-
teazã numai la actul în sine, ci se aplicã ºi ati-
tudinii care duce la crimã. Desigur, crima
este greºitã, dar mânia care conduce la ea este
la fel de greºitã ca ºi înfigerea cuþitului. Mai
mult, dacã ajungi plin de mânie ºi îþi asumi o
poziþie superioarã celuilalt, adresându-i cuvinte
insultãtoare (cum ar fi aram. Raca sau Nebu-
nule) înseamnã cã inima este pãcãtoasã. Omul
cu o inimã atât de pãcãtoasã este evident un
pãcãtos ºi, din aceastã cauzã, soarta lui este
pedeapsa focului gheenei (cf. Mat. 5:29-30;
10:28; 18:9; 23:15, 33; 7 din cele 11 locuri
unde apare „gheena“ se aflã în Matei). „Ghe-
ena“ este valea Hinom, aflatã la sud de Ieru-
salim unde ardeau necontenit gunoaiele oraºu-
lui. A devenit un nume potrivit pentru pedeap-
sa eternã a celor rãi.

Aceste atitudini greºite trebuie înfruntate
ºi corectate. Împãcarea între fraþi trebuie sã
fie realizatã, indiferent cine face primul pas:
„nevinovatul“ (5:23-24) sau „vinovatul“
(5:25-26). Fãrã împãcare, darurile aduse la
altar nu înseamnã nimic. Chiar pe drum spre
tribunal, acuzatul trebuie sã caute sã rezolve
astfel de probleme. Altfel, Soborul, tribunalul
evreiesc format din 70 de membri, îl va arun-
ca în temniþã ºi va rãmâne fãrã nici un ban.

5:27-30. Al doilea exemplu practic se
ocupã de adulter (GBV; Ex. 20:14). ªi în
acest caz învãþãtura fariseilor se limita numai
la actul exterior. Ei spuneau cã singura cale
de a comite adulter era uniunea sexualã. Au
citat corect porunca, dar nu au înþeles esenþa
ei. Adulterul începe în inimã (se uitã ca sã
pofteascã) ºi continuã prin actul exterior.
Pofta din inimã, la fel de pãcãtoasã ca ºi
actul, aratã cã omul respectiv nu are o relaþie
corectã cu Dumnezeu.

Cuvintele lui Isus din Matei 5:29-30 au
fost deseori interpretate greºit. Evident, Isus
nu a vorbit despre mutilarea fizicã, pentru cã
un orb poate avea aceleaºi pofte ca un om
care vede, iar dacã un om are o singurã mânã,
o poate folosi ca sã cadã în pãcat. Isus a vor-
bit despre necesitatea îndepãrtãrii cauzei inte-
rioare a pãcatului. O inimã plinã de pofte va
duce pânã la urmã la comiterea adulterului ºi,
de aceea, inima trebuie schimbatã. Numai
printr-o schimbare a inimii se poate scãpa de
gheenã.

5:31-32 (Mat. 19:3-9; Mar. 10:11-12;
Luca 16:18). Conducãtorii evreii se împãr-
þeau în douã ºcoli de gândire în privinþa divor-
þului (Deut. 24:1). Cei care îl urmau pe Hillel

spuneau cã era permis unui bãrbat sã îºi lase
nevasta pentru orice motiv, dar grupul celã-
lalt (care îl urma pe Shamai) susþinea cã di-
vorþul era permis numai din cauza unei ofense
majore. În cuvintele Sale, Domnul ne spune
într-un mod categoric cã Dumnezeu considerã
cãsnicia o unitate indisolubilã, care nu trebuie
încheiatã prin divorþ. „Clauza de excepþiune“,
afarã numai de pricinã de curvie (porne-
ias), este înþeleasã în mai multe moduri de
cãtre cercetãtorii Bibliei. Patru din aceste
sensuri sunt: (a) un singur act de adulter, (b)
infidelitatea din timpul logodnei (Mat. 1:19),
(c) cãsãtoria între rude apropiate (Lev. 18:6-
18) ºi (d) o stare continuã de promiscuitate.
(Vezi comentariile de la Mat. 19:3-9.)

5:33-37. Isus s-a ocupat în continuare de
jurãmintele fãcute de oameni (Lev. 19:12;
Deut. 23:21). Fariseii erau notorii pentru
jurãmintele lor, fãcute la cea mai micã provo-
care. Cu toate acestea, ei prevedeau în jurã-
mintele clauze care le permiteau sã se rãzgân-
deascã. Dacã doreau sã fie scutiþi de împli-
nirea jurãmântului fãcut pe cer… pe
pãmânt… pe Ierusalim sau pe capul lor,
puteau sã afirme cã jurãmintele lor nu consti-
tuiau obligaþii, pentru cã nu juraserã pe Dum-
nezeu Însuºi.

Dar Isus a spus cã jurãmintele nici nu ar
trebui sã fie necesare: Sã nu juraþi nicide-
cum. Însuºi faptul cã se foloseau jurãmintele
sublinia rãutatea inimii omului. Mai mult,
jurãmintele fãcute „pe cer“, „pe pãmânt“ sau
„pe Ierusalim“ constituie obligaþii pentru cã
ele sunt scaunul de domnie… aºternutul
picioarelor ºi cetatea… lui Dumnezeu.
Chiar ºi culoarea firelor lor de pãr era deter-
minatã de Dumnezeu (Mat. 5:36). Cu toate
acestea, Isus Însuºi S-a supus mai târziu unui
jurãmânt (Mat. 26:63-64), aºa cum a proce-
dat ºi Pavel (2 Cor. 1:23). Domnul a spus cã
viaþa unui om trebuie sã fie suficientã pentru
confirmarea cuvintelor lui. Un Da trebuie sã
însemne întotdeauna un Da ºi un Nu trebuie
sã însemne un Nu. Iacov a preluat aceste
cuvinte ale lui Isus în epistola lui (Iac. 5:12).

5:38-42 (Luca 6:29-30). Cuvintele Ochi
pentru ochi ºi dinte pentru dinte provin din
mai multe pasaje ale Vechiului Testament
(Ex. 21:24; Lev. 24:20; Deut. 19:21); ele sunt
numite lex talionis, legea rãzbunãrii. Legea a
fost datã pentru protejarea nevinovaþilor ºi
pentru a nu permite ca pedeapsa sã depã-
ºeascã infracþiunea comisã. Dar Isus a arãtat
cã, deºi drepturile nevinovaþilor erau prote-
jate de Lege, cei neprihãniþi nu erau obligaþi
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sã îºi cearã drepturile. Un om neprihãnit tre-
buie sã fie caracterizat de umilinþã ºi lipsã de
egoism. Mai mult, el trebuia sã meargã „un
kilometru în plus“ pentru a menþine pacea.
Atunci când era ofensat printr-o loviturã pe
obrazul drept, dat în judecatã pentru haina
lui, sau obligat de cineva sã meargã o milã de
loc, el nu va întoarce lovitura, nu va cere plata
despãgubirilor ºi nu va refuza sã se supunã.
În loc de rãzbunare, el va proceda invers ºi va
încredinþa problema lui Domnului care va
pune toate lucrurile în ordine într-o zi (cf.
Rom. 12:17-21). Acest principiu a fost cel
mai bine aplicat de Însuºi Domnul Isus, aºa
cum a afirmat Petru (1 Pet. 2:23).

5:43-48 (Luca 6:27-28, 32-36). Fariseii
îi învãþau pe oameni sã-i iubeascã pe cei aproa-
pe de ei ºi dragi lor (Lev. 19:18), iar duºmanii
Israelului trebuia urâþi. Implicaþia învãþãturii
fariseilor era cã ura lor era mijlocul prin care
Dumnezeu îi judeca pe vrãjmaºii lor. Dar Isus
a spus cã Israelul trebuia sã arate dragostea
lui Dumnezeu chiar ºi duºmanilor lor — lucru
care nu fusese poruncit în Vechiul Testament!
Dumnezeu îi iubeºte; El face sã rãsarã soa-
rele Sãu peste ei ºi dã ploaie pentru recoltele
lor. Deoarece dragostea Lui este pentru toþi,
Israelul trebuie sã fie un canal al transmiterii
iubirii Sale, iubind pe toþi oamenii. O astfel
de iubire confirmã faptul cã sunt fii ai lui
Dumnezeu (cf. Mat. 5:16). Dacã îi iubiþi
numai pe cei ce vã iubesc ºi dacã îmbrã-
þiºaþi cu dragoste numai pe fraþii voºtri nu
faceþi nimic mai mult decât fac vameºii ºi
pãgânii — cuvinte foarte tãioase pentru fari-
sei.

Isus a încheiat aceastã secþiune spunând:
Voi fiþi, deci, desãvârºiþi, dupã cum ºi Tatãl
vostru cel ceresc este desãvârºit. Mesajul
Lui ne aratã care este standardul neprihãnirii
lui Dumnezeu pentru cã Dumnezeu Însuºi
este adevãratul „standard“ al neprihãnirii.
Dacã aceºti oameni vor sã fie neprihãniþi, ei
trebuie sã fie aºa cum este Dumnezeu, „desã-
vârºit“, adicã matur (teleioi) sau sfânt. Crima,
pofta, ura, înºelãciunea ºi rãzbunarea nu sunt
caracteristici ale lui Dumnezeu. El nu ªi-a
diminuat standardul pentru oameni, ci a hotã-
rât ca însãºi sfinþenia Lui sã fie standardul.
Chiar dacã omul nu poate respecta niciodatã
în mod perfect acest standard, cel care, prin
credinþã, are încredere în Dumnezeu, se bucu-
rã de neprihãnirea Lui Dumnezeu produsã în
fiinþa lui.

b. Respingerea practicilor fariseice 
(6:1-7:6)
Domnul a trecut de la învãþãturile farise-

ilor la examinarea faptelor lor ipocrite.
6:1-4. În primul rând, Isus a vorbit despre

milostenia fariseilor. Neprihãnirea nu se apli-
cã mai întâi la relaþiile dintre oameni, ci la
relaþia dintre om ºi Dumnezeu. Din acest mo-
tiv, faptele neprihãnite nu trebuie demonstrate
înaintea altora, pentru cã astfel vei avea rãs-
platã de la oameni (v. 1-2). Fariseii fãceau
mare caz de dãrnicia lor pentru cei „nevoiaºi“
(cuvântul apare în NIV — n.tr.) în sinagogi ºi
în uliþe, crezând cã astfel demonstreazã cât
erau de neprihãniþi. Dar Domnul a spus cã
atunci când dãruieºti celor nevoiaºi sã nu ºtie
stânga ta ce face dreapta, adicã fapta trebuie
fãcutã în ascuns, secretul fiind atât de mare
încât cel milostiv sã uite repede de dãrnicia
sa. Astfel el ºi-a arãtat neprihãnirea înaintea
lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor ºi, în
schimb, Dumnezeu îi va rãsplãti. Nu ne
putem aºtepta, aºa cum fãceau fariseii, sã
primim recompensã atât de la Dumnezeu cât ºi
de la om.

6:5-15 (Luca 11:2-4). În continuare Isus
a vorbit despre rugãciune, pe care fariseii o
practicau cu multã plãcere în public. În loc sã
facã din rugãciune o întâlnire dintre ei ºi
Dumnezeu, ei au transformat-o într-o acþiune
în care sã fie vãzuþi de oameni — scopul fiind
acelaºi, demonstrarea presupusei lor neprihã-
niri. Rugãciunile lor nu erau îndreptate spre
Dumnezeu, ci spre alþi oameni ºi constau din
expresii lungi ºi repetate (Mat. 6:7).

Isus a condamnat aceste practici. Rugã-
ciunea trebuie adresatã Tatãlui tãu, care este
în ascuns (cf. Ioan 1:18; 1 Tim. 1:17) ºi care
ºtie de ce aveþi trebuinþã (Mat. 6:8); ºi nu
trebuie sã fim „vãzuþi de oameni“ când ne
rugãm. Isus a mers mai departe ºi a prezentat
ºi un model de rugãciune pe care sã-L urmeze
ucenicii Lui. Aceastã rugãciune este numitã
în mod frecvent „Rugãciunea Domnului“, dar,
de fapt, ea este „Rugãciunea ucenicilor“.
Aceastã rugãciune, repetatã de mulþi creºtini,
conþine elemente importante pentru toþi cei
care se roagã: (1) Rugãciunea trebuie sã
înceapã prin închinare. Ne adresãm lui Dum-
nezeu cu expresia Tatãl nostru care eºti în
ceruri. Închinarea este esenþa tuturor rugãciu-
nilor. (Isus a folosit de 10 ori cuvântul „Tatã“
în versetele 1-18! Numai cei care au adevãra-
ta neprihãnire interioarã se pot adresa astfel
lui Dumnezeu în închinare.) 
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(2) Reverenþa este al doilea element al rugã-
ciunii, pentru cã Numele Lui trebuie sã se
sfinþeascã, adicã sã fie onorat (hagiastheto).
(3) Dorinþa dupã împãrãþia lui Dumnezeu —
vie împãrãþia Ta — se întemeiazã pe sigu-
ranþa cã El va împlini promisiunile legãmân-
tului fãcute poporului Sãu. (4) Rugãciunea
mai trebuie sã cuprindã ºi cererea ca voia Lui
sã se împlineascã astãzi pe pãmânt aºa cum
este împlinitã în cer, adicã pe deplin ºi de
bunãvoie. (5) Cererile pentru nevoile perso-
nale, cum ar fi hrana cea de toate zilele fac ºi
ele parte din rugãciune. Expresia „cea de
toate zilele“ (epiousion, apare numai aici în
NT) înseamnã „suficientã pentru astãzi“. (6)
Cererile pentru nevoile spirituale, cum ar fi
iertarea, sunt ºi ele incluse în rugãciune. Acest
lucru presupune cã persoana care cere i-a ier-
tat în prealabil pe cei care i-au greºit. Exis-
tenþa pãcatelor (cf. Luca 11:4), ca datorii mo-
rale (NIV — n.tr.), aratã deficienþele omului
înaintea lui Dumnezeu. (7) Credincioºii îºi
recunosc slãbiciunile spirituale atunci când
se roagã pentru izbãvirea de ispitã spre rãu
(cf. Iac. 1:13-14).

Cuvintele lui Isus din Matei 6:14-15
explicã afirmaþia Lui despre iertare din verse-
tul 12. Cu toate cã Dumnezeu nu ne iartã
greºelile pe baza iertãrii noastre a greºelilor
altora, o iertare creºtinã este întemeiatã pe
cunoaºterea faptului cã am fost iertaþi (cf. Ef.
4:32). Aceste versete se referã la pãrtãºia cu
Dumnezeu (nu la mântuirea din pãcat). Nu
putem umbla în pãrtãºie cu Dumnezeu dacã
refuzãm sã-i iertãm pe alþii.

6:16-18. Postul este al treilea exemplu al
„neprihãnirii“ fariseice. Fariseilor le plãcea
sã posteascã astfel încât ceilalþi sã-i vadã ºi
sã-i considere spirituali. Postul înseamnã sã
refuzi firii tale unele lucruri, dar fariseii îºi
slãveau firea atrãgând atenþia asupra lor.
Cuvintele Domnului subliniazã încã o datã
faptul cã aceste acþiuni trebuie fãcute în as-
cuns înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuia urmat
nici obiceiul fariseilor de a nu-ºi unge capul
cu ulei de mãsline în timpul postului. Rezulta-
tul va fi cã numai Dumnezeu va ºti cã pos-
teºti îºi El îþi va rãsplãti.

În toate cele trei exemple ale „nepri-
hãnirii“ fariseice — milostenia (v. 1-4), rugã-
ciunea (v. 5-15) ºi postul (v. 16-18) — Isus a
vorbit despre fãþarnicii care aveau aceste
obiceiuri (v. 2, 5, 16), despre fapte ostentative
(v. 1-2, 5, 16), despre oamenii care ºi-au luat
rãsplata în întregime pentru cã faptele lor au
fost fãcute înaintea oamenilor (v. 2, 5, 16),

despre fapte fãcute în ascuns (v. 4, 6, 18) ºi
despre rãsplata din partea Tatãlui… care
vede în ascuns sau „ºtie“ când faptele sunt
fãcute în ascuns (v. 4, 6, 8, 18).

6:19-24 (Luca 12:33-34; 11:34-36;
16:13). Atitudinea faþã de bogãþie este un alt
indiciu al neprihãnirii. Fariseii credeau cã
Domnul îi binecuvânteazã material pe toþi cei
pe care-i iubeºte. Scopul lor era acumularea
multor comori pe pãmânt. Dar comorile
strânse aici sunt supuse descompunerii (mo-
liile distrug hainele ºi rugina distruge meta-
lul; cf. Iac. 5:2-3) sau furtului, în timp ce
„comori“ strânse în cer nu pot fi pierdute
niciodatã.

Fariseii aveau aceastã problemã pentru
cã ochiul lor spiritual era bolnav (Mat. 6:22).
Cu ochiul lor pofteau bani ºi bogãþii. Din acest
motiv se aflau în întuneric spiritual. Erau
sclavii stãpânului lãcomiei ºi dorinþa lor de a
avea bani era atât de mare încât nu-L mai pu-
teau sluji pe adevãratul lor Stãpân, Dumne-
zeu. Mamona provine din aramaicul mamona,
care înseamnã „bogãþie sau proprietate“.

6:25-34 (Luca 12:22-34). Dacã un om
este ocupat cu lucrurile lui Dumnezeu, ade-
vãratul sãu Stãpân, cum va avea grijã de
nevoile obiºnuite ale vieþii, cum ar fi hrana,
îmbrãcãmintea sau adãpostul? În preocupa-
rea lor pentru lucrurile materiale, fariseii nu
învãþaserã sã trãiascã prin credinþã. Isus le-a
spus lor, ºi ne spune ºi nouã: nu vã îngrijo-
raþi de aceste lucruri, pentru cã viaþa
înseamnã mai mult decât lucrurile fizice.
Pentru a-ªi argumenta afirmaþia, Isus a folosit
câteva exemple. Pãsãrile cerului sunt hrã-
nite de Tatãl vostru cel ceresc, iar crinii de
pe câmp… cresc în aºa fel încât nici chiar
Solomon, în toatã slava lui nu le-a întrecut
splendoarea. Isus a spus cã Dumnezeu a inclus
în creaþie mijloacele prin care toate fãpturile
au asiguratã existenþa. Pãsãrile sunt hrãnite
pentru cã muncesc harnice sã se pãstreze în
viaþã. Ele nu strâng nimic în grânare, dar
muncesc permanent. Iar credincioºii sunt cu
mult mai de preþ pentru Dumnezeu decât
pãsãrile! Crinii cresc zilnic datoritã proce-
selor naturale. Din aceste motive, omul nu
trebuie sã fie îngrijorat de existenþa lui (Mat.
6:31), pentru cã, îngrijorându-se, nu va
reuºi sã adauge mãcar un cot la înãlþimea
lui (sã adauge o singurã orã vieþii, NIV —
n.tr.). În loc sã se îngrijoreze din cauza nevo-
ilor fizice ca Neamurile („pãgânii“, NIV —
n.tr.), ucenicii Domnului trebuie sã fie preocu-
paþi de lucrurile lui Dumnezeu, împãrãþia…
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ºi neprihãnirea Lui. Atunci toate aceste
lucruri… se vor da când Dumnezeu soco-
teºte cã sunt necesare. Aceasta este viaþa
credinþei zilnice. Îngrijorarea nu ajutã cu
nimic — expresia Nu vã îngrijoraþi apare
de trei ori (v. 25, 31, 34; cf. v. 27-28) — ºi
nici grija pentru ziua de mâine, pentru cã
ajunge zilei necazul ei (fiecare zi are destule
probleme). Îngrijorarea aratã cã omul are
credinþã micã (puþin credincioºilor) în ceea
ce poate face Dumnezeu (v. 30; cf. expresiei
puþin credincioºilor din 8:26; 16:8, sau puþin
credinciosule din 14:31). În timp ce ucenicul
este preocupat de lucrurile pe care i le-a
încredinþat Dumnezeu, Tatãl… cel ceresc
(6:26, 32) se ocupã de nevoile lui zilnice.

7:1-6 (Luca 6:41-42). Ultimul exemplu
al practicilor fariseice se referã la judecarea
altora. Fariseii L-au judecat pe Hristos ºi L-au
gãsit necorespunzãtor. El nu oferea împãrãþia
pe care o aºteptau ei ºi nu cerea neprihãnirea
pe care o afiºau ei. De aceea L-au respins.
Din acest motiv Isus i-a avertizat cu privire la
judecarea altora cu ipocrizie.

Acest pasaj nu afirmã cã nu trebuie sã
judecãm niciodatã. Matei 7:5 ne spune sã scoa-
tem paiul din ochiul fratelui nostru. Isus ne
spune aici cã nu trebuie sã ne obiºnuim sã
avem o atitudine criticã ºi condamnatoare
faþã de paiul din ochiul altora în timp ce
avem o bârnã — o hiperbolã de mare efect
— în ochiul nostru. Acest lucru este o ipocri-
zie (Fãþarnicule, v. 5; cf. „fãþarnicii“ din 6:2,
5, 16). Cu toate cã judecata este uneori nece-
sarã, cei care fac distincþiile (krino, a judeca,
înseamnã „a distinge“, „a face deosebiri“ ºi,
de aici, „a decide“) trebuie sã fie siguri mai
întâi pe propriile lor vieþi.

Mai mult, atunci când încercãm sã aju-
tãm pe cineva, trebuie sã fim atenþi pentru a
face lucruri apreciate ºi benefice. Nu trebuie
sã încredinþãm lucrurile sfinte oamenilor
nesfinþi (câinilor; cf. „câinii“ din Fil. 3:2) sau
sã aruncãm mãrgãritarele… înaintea por-
cilor. Câinii ºi porcii erau dispreþuiþi în acele
zile.

4. INVITAÞIILE ADRESATE 
ASCULTÃTORILOR (7:7-29)
7:7-11 (Luca 11:9-13). Anterior în pre-

dicã Isus le-a dat ucenicilor un exemplu de
rugãciune (Mat. 6:9-13). Acum îi asigurã cã
Dumnezeu primeºte rugãciunile ºi îi îndeam-
nã sã vinã înaintea Lui permanent ºi cu per-
severenþã. Acest lucru este subliniat de tim-
pul prezent al verbelor: „continuaþi sã cereþi“;
„continuaþi sã cãutaþi“; „continuaþi sã bateþi“

(7:7). De ce? Pentru cã Tatãl vostru, care
este în ceruri este încântat sã dea lucruri bune
(cf. Iac. 1:17) celor care persevereazã în
rugãciune. (Luca înlocuieºte „lucruri bune“
cu „Duhul Sfânt“, Luca 11:13.) Nici un tatã
la locul lui nu ar da fiului sãu o piatrã în loc
de o pâine rotundã (care seamãnã cu o pia-
trã), sau un ºarpe în loc de un peºte care sea-
mãnã cu un ºarpe. Dacã un tatã pãmântesc, cu
o naturã pãcãtoasã (sensul lui rãi) se bucurã
sã ofere lucruri materiale bune copiilor lui,
atunci este normal ca Tatãl ceresc sã îi recom-
penseze spiritual cu atât mai mult pe copiii
Lui pentru perseverenþa lor. 

7:12. Acest verset este numit în mod
frecvent „Regula de aur“. Principiul este sã
facem pentru alþii lucrurile pe care dorim ca
ei sã le facã pentru noi. Acest principiu
cuprinde esenþa învãþãturii din pãrþile Scrip-
turii cunoscute sub numele de Legea ºi Proo-
rocii. Însã acest principiu nu poate fi aplicat
consecvent de omul natural. Numai un om
neprihãnit poate sã practice aceastã regulã ºi
sã demonstreze astfel realitatea schimbãrii
spirituale din viaþa lui. Omul care poate trãi o
astfel de viaþã are în mod evident nepri-
hãnirea pe care a cerut-o Isus (5:20). Faptele
neprihãnite ale acestui om nu-l mântuiesc, dar
el este capabil sã arate adevãrata neprihãnire
faþã de alþii pentru cã a fost eliberat. 

7:13-14 (Luca 13:24). Dezvoltând tema
Regulii de aur, Isus a prezentat clar calea de
acces spre neprihãnire. Neprihãnirea pe care a
cerut-o El (5:20) nu se gãseºte intrând pe
poarta… largã ºi umblând pe calea… latã.
Neprihãnirea se obþine intrând pe poarta cea
strâmtã ºi pe calea… îngustã. În contextul
predicii, este evident faptul cã Isus a asemã-
nat poarta largã ºi calea latã cu neprihãnirea
exterioarã a fariseilor.  Dacã ascultãtorii lui
Isus ar fi urmat învãþãtura fariseilor, calea lor
ar fi dus la pierzare (apoleian „distrugere“).
Expresiile Poarta cea strâmtã ºi calea cea
îngustã se refereau la învãþãtura lui Isus care
punea accentul pe transformãrile interioare,
nu pe cerinþele exterioare. Chiar ºi Isus a afir-
mat: puþini sunt cei ce… aflã calea ade-
vãratã, care duce la viaþã (adicã în Rai, în
contrast cu distrugerea din Iad). 

7:15-23 (Luca 6:43-44; 13:25-27).
Dupã ce a prezentat calea adevãratã de intrare
în Împãrãþia Lui care vine, Isus avertizeazã în
legãturã cu proorocii mincinoºi. El i-a numit
pe oamenii care pledeazã în favoarea cãii largi
lupi rãpitori, care par inofensivi ca oile. Cum
putem determina caracterul acestor învãþãtori
mincinoºi? Nu trebuie decât sã ne uitãm la
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Pildele lui Isus 
1. Cele douã case Matei 7:24-27 

(Luca 6:47-49)
2. Haina nouã ºi burdufurile noi Matei 9:16-17
3. Semãnãtorul Matei 13: 5-8 

(Mar. 4:3-8; Luca 8:5-8)
4. Neghina Matei 13:24-30
5. Sãmânþa de muºtar Matei 13:31-32 

(Mar. 4:30-32; Luca 13:18-19)
6. Aluatul Matei 13:33 

(Luca 13:20-21)
7. Comoara ascunsã Matei 13:44
8. Mãrgãritarul de mare preþ Matei 13:45-46
9. Nãvodul Matei 13:47-50

10. Robul nemilostiv Matei 18:23-35
11. Lucrãtorii viei Matei 20:1-16
12. Cei doi fii Matei 21:28-32
13. Vierii rãi Matei 21:33-46 

(Mar. 12:1-12; Luca 20:9-19)
14. Nunta fiului de împãrat Matei 22:1-14
15. Cei doi robi Matei 24:45-51 

(Luca 12:42-48)
16. Cele zece fecioare Matei 25:1-13
17. Talanþii Matei 25:14-30
18. Sãmânþa care creºte în ascuns Marcu 4:26-29
19. Portarul Marcu 13:34-37
20. Copiii neascultãtori Luca 7:31-35
21. Cei doi datornici Luca 7:41-43
22. Samariteanul milostiv Luca 10:25-37
23. Prietenul de la miezul nopþii Luca 11:5-8
24. Bogatul nebun Luca 12:16-21
25. Smochinul neroditor Luca 13:6-9
26. Cei invitaþi la cinã Luca 14:15-24
27. Turnul neterminat ºi 

rãzboiul pripit al împãratului Luca 14:28-33
28. Oaia pierdutã Matei 18:12-14 

(Luca 15:4-7)
29. Moneda pierdutã Luca 15:8-10
30. Fiul risipitor Luca 15:11-32
31. Ispravnicul necredincios Luca 16:1-9
32. Rãsplata robului Luca 17:7-10
33. Judecãtorul nedrept Luca 18:1-8
34. Fariseul ºi vameºul Luca 18:9-14
35. Polii Luca 19:11-27
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roadele pe care le produc. În mãrãcini ºi în
spini nu cresc struguri ºi smochine. Pomul
bun produce roade bune, iar pomul rãu pro-
duce roade rele. În sistemul de evaluare al
lui Isus, evident cã fariseii erau cei care pro-
duceau roade rele; singurul lucru care se
poate face cu pomul rãu este tãierea ºi dis-
trugerea. Dacã nu-ºi îndeplineºte scopul exis-
tenþei lui, trebuie îndepãrtat.

Ascultãtorii acestei predici s-au întrebat
probabil ce se întâmplã cu conducãtorii lor
religioºi care pãreau a fi oameni buni, care
îi învãþau lucruri spirituale despre Mesia ºi
Împãrãþia Lui. Isus a spus rãspicat cã nu sunt
buni, pentru cã îi duc pe oameni în rãtãcire.
Chiar dacã fãceau fapte supranaturale — au
profeþit în Numele Lui, au scos… draci ºi au
fãcut… multe minuni — ei nu erau ascultã-
tori de Tatãl, pentru cã nu I-au respectat
voia (Mat. 7:21). Le va fi refuzat accesul în
împãrãþia cerurilor pentru cã Isus nu a avut
o relaþie personalã cu ei (v. 21, 23).

7:24-27 (Luca 6:47-49). La încheiere
Isus a prezentat ascultãtorilor Lui douã opþi-
uni. Acum ei erau rãspunzãtori de cuvintele
pe care le-au auzit ºi trebuia sã ia o hotãrâre.
Puteau construi pe una din douã temelii. O te-
melie era pe stâncã, cealaltã pe nisip. Funda-
þia determinã capacitatea unei structuri de a

rezista în faþa elementelor naturii (ploaia ºi
vânturile). Stânca îl reprezenta pe Însuºi
Domnul ºi adevãrurile pe care le-a prezentat,
mai ales cele despre transformarea interioarã.
Nisipul s-a referit la neprihãnirea fariseicã pe
care oamenii o cunoºteau ºi mulþi îºi puneau
speranþele în ea. Prima fundaþie va asigura
stabilitate în timpul furtunii; a doua va duce
la distrugere. Din acest motiv, omul care as-
cultã ºi aplicã cuvintele lui Isus este un om
cu judecatã. Sunt posibile numai douã cursuri
de acþiune — douã feluri de drumuri ºi de
porþi (Mat. 7:13-14), douã feluri de pomi ºi
de roade (v. 15-20) ºi douã feluri de fundaþii
ºi de constructori (v. 24-27).

7:28-29. Dupã ce a consemnat „Predica
de pe Munte“ a lui Isus, Matei a scris: Dupã
ce a sfârºit Isus cuvântãrile acestea. Matei
a fãcut aceastã afirmaþie de cinci ori (identicã
sau similarã), de fiecare datã dupã mai multe
învãþãturi ale lui Isus: v. 28; 11:1; 13:53; 19:1;
26:1. Aceste afirmaþii servesc ca puncte de
cotiturã sau de tranziþie în structura cãrþii.

Rezultatul predicii Sale a fost cã noroa-
dele de oameni care L-au urmat pe Isus au
rãmas uimite de învãþãtura Lui. „Uimite“
(exeplessonto, lit., „lovite“) înseamnã „cople-
ºite“. Cuvântul sugereazã un sentiment brusc
de uluire sau ºoc ºi este un verb mai accentuat

Matei 7:24-29
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„Proverbele“ lui Isus 

Afirmaþii
„O cetate aºezatã pe un munte nu poate sã rãmânã ascunsã“ (Mat. 5:14).
„Nicãieri nu este preþuit un prooroc mai puþin decât în patria ºi în casa lui“ (Mat. 13:57).
„Când un orb cãlãuzeºte pe un alt orb, vor cãdea amândoi în groapã“ (Mat. 15:14).
„Ucenicul nu este mai pe sus de învãþãtorul lui“ (Luca 6:40).
„Vrednic este lucrãtorul de plata sa“ (Luca 10:7).
„Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii“ (Mat. 24:28).

Întrebãri
„Voi sunteþi sarea pãmântului. Dar dacã sarea îºi pierde gustul, prin ce îºi va cãpãta iarãºi
puterea de a sãra?“ (Mat. 5:13)
„Oare lumina este adusã ca sã fie pusã sub baniþã sau sub pat?“ (Mar. 4:21)
„Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mãrãcini?“ (Mat. 7:16)

Porunci
„Doctore, vindecã-te pe tine însuþi“ (Luca 4:23, GBV).
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decât thaumazo („a se minuna“, „a fi uimit“).
Matei a folosit exeplessonto de patru ori (7:28;
13:54; 19:25; 22:33). Isus tocmai a demonstrat
caracterul necorespunzãtor al sistemului reli-
gios al fariseilor. Neprihãnirea pe care o cunoº-
teau ei nu era suficientã pentru intrarea în
împãrãþia Lui. Ascultãtorii Lui au fost uimiþi
de învãþãtura plinã de autoritate (GBV) a lui
Isus, pentru cã îi învãþa ca Purtãtorul de cu-
vânt al lui Dumnezeu — nu cum îi învãþau
cãrturarii lor, care nu fãceau decât sã reflec-
te autoritatea Legii. Deosebirea dintre Isus ºi
conducãtorii religioºi era foarte pronunþatã.

III. Acreditarea Regelui (8:1-11:1)

Isus a dovedit cã este Mesia prin cuvin-
tele ºi faptele Sale (cap. 3-4). El a prezentat
într-o lungã predicã care sunt standardele
intrãrii în împãrãþia Sa ºi a arãtat cu claritate
care este calea de acces în ea (cap. 5-7). Dar
în mintea evreilor încã mai stãruia o între-
bare. Poate acesta sã fie Mesia? Dacã da,
poate El sã producã schimbãrile necesare
pentru instaurarea Împãrãþiei? Avea puterea
sã facã aceste schimbãri? Din acest motiv
Matei a prezentat un numãr de minuni pentru
a dovedi Israelului autenticitatea Regelui ºi
capacitatea Sa de a-ªi împlini Cuvântul.
Aceste minuni au arãtat cã Hristos are autori-
tate asupra mai multor domenii.

A. Puterea Lui asupra bolii (8:1-15)
1. LEPRA (8:1-4)

(MAR. 1:40-45; LUCA 5:12-16)
8:1-4. Este semnificativ faptul cã prima

vindecare pe care a prezentat-o Matei este
cea a unui lepros. Totuºi, Isus a fãcut mai
multe minuni înainte (vezi lista minunilor lui
Isus de la Ioan 2:1-11). Leprosul s-a apro-
piat de Isus, recunoscându-I autoritatea prin
cuvântul: Doamne (cf. 7:21; 8:6). Isus l-a
vindecat — S-a atins de lepros! (v. 3) ºi apoi
i-a spus: du-te de te aratã preotului ºi adu
darul potrivit pentru curãþarea de leprã pe
care l-a rânduit Moise (Lev. 14; douã pãsãri,
lemn, cârmâzul ºi isopul în prima zi [Lev.
14:4-8], iar în a opta zi doi miei, o oaie, fãinã
ºi untdelemn [Lev. 14:10]). Isus i-a spus sã
nu spunã la nimeni înainte de a merge la
preot. Se pare cã dorinþa lui Isus a fost ca
preotul sã fie primul care sã-l examineze. 

Isus a spus cã acest lucru va fi o mãr-
turie pentru preoþi. ªi a fost într-adevãr o
mãrturie, pentru cã în toatã istoria poporului
nici un israelit nu a fost vindecat de leprã, cu

excepþia Mariei (Num. 12:10-15). Ne putem
imagina cât de mare a fost impactul produs
de acest om care apare pe neaºteptate în
Templu ºi anunþã preoþii cã a fost vindecat de
leprã! Acest lucru ar fi trebuit sã ducã la exami-
narea circumstanþelor în care a avut loc vin-
decarea. De fapt, Isus ºi-a prezentat „cartea
de vizitã“ preoþilor, pentru cã ei aveau datoria
sã investigheze afirmaþiile Lui. (Totuºi omul
vindecat nu a respectat instrucþiunile lui Isus
de a nu spune nimãnui, pentru cã a început
„sã spunã în gura mare“ [Mar. 1:45] ce s-a
întâmplat. Probabil cã pânã la urmã omul
vindecat a ajuns la Templu.)

2. PARALIZIA (8:5-13)
(LUCA 7:1-10)
8:5-13. A doua minune a lui Isus în dome-

niul bolilor a demonstrat de asemenea autori-
tatea Lui. Pe când intra Isus în Caperna-
um, un sutaº roman a venit ºi-L ruga sã-l
ajute (vezi Luca 7:2, unde comentariul se
ocupã de ofiþerii romani). ªi acest neevreu s-a
adresat lui Isus cu titlul Doamne (la fel ca
ºi leprosul, Mat. 8:2) ºi a cerut vindecarea
pentru robul lui. În Luca cuvântul este dou-
los („rob“), în timp ce în Matei este folosit
pais („bãiat“), fapt ce poate însemna cã robul
era încã tânãr. Sutaºul spune cã robul este
slãbãnog ºi se chinuieºte cumplit, fiind bol-
nav pe moarte (Luca 7:2).

Când Isus i-a zis: „Am sã vin ºi sã-l
tãmãduiesc”, sutaºul… a rãspuns cã acest
lucru nu era necesar. Ca om obiºnuit sã dea
ordine, el cunoºtea principiul autoritãþii. Cel
care are autoritate nu trebuie sã fie prezent
pentru a duce la îndeplinire o sarcinã. Ordi-
nele pot fi executate de alþii chiar dacã se aflã
la distanþã. Isus s-a minunat de o credinþã
aºa de mare cum avea ofiþerul (cf. Mat.
15:28), pentru cã aceasta era credinþa pe care
o cãuta în zadar în Israel. O astfel de credinþã
permitea accesul în împãrãþia cerurilor, indi-
ferent de popor, rasã sau localizare geogra-
ficã (de la rãsãrit ºi de la apus). (A sta la
masã înseamnã foarte des a te afla în Împãrã-
þie; cf. Is. 25:6; Mat. 22:1-14; Luca 14:15-24.)
Dar cei care credeau cã vor primi intrare în
mod automat în Împãrãþie datoritã trecutului
lor religios (ei se considerau fiii Împãrãþiei)
nu vor fi primiþi (Mat. 8:12). În loc de intrare
vor avea parte de judecatã (vor fi aruncaþi în
întunericul de afarã; cf. 22:13). Expresia
unde va fi plânsul ºi scrâºnirea dinþilor este
explicatã la 13:42. Datoritã credinþei ofiþerului,
Isus a tãmãduit robul chiar în ceasul acela.
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3. FRIGURILE (8:14-15)
(MAR. 1:29; LUCA 4:38-39)
8:14-15. Când a intrat în casa lui Petru

în Capernaum, Isus a vãzut pe soacra lui
Petru zãcând în pat, prinsã de friguri. În
urma atingerii lui Isus au lãsat-o frigurile, dar
a avut loc ºi o altã minune. Femeia a primit
putere ºi s-a sculat din pat ºi a început ime-
diat sã lucreze, sã slujeascã (diekonei) pe
Domnul ºi pe numeroºii ucenici care Îl ur-
mau. De obicei în urma frigurilor (a febrei)
omul este slãbit o perioadã, dar aici nu s-a
întâmplat aºa.

B. Puterea Lui asupra forþelor demonice
(8:16-17, 28-34)
Isus avea capacitatea nu numai sã aducã

vindecare, ci ºi sã exercite putere asupra
forþelor demonice.

8:16-17 (Mar. 1:32-34; Luca 4:40-41).
În timp ce Isus se afla în casa lui Petru, oame-
nii au adus la Isus pe mulþi îndrãciþi. Matei
spune doar cã Isus a tãmãduit pe toþi bol-
navii, ca împlinire a cuvintelor spuse prin
proorocul Isaia (Is. 53:4). Cuvintele El a
luat asupra Lui neputinþele (astheneias)
noastre ºi a purtat boalele (nosous) noastre
s-au împlinit în întregime pe cruce prin moar-
tea Lui. Dar ca o anticipare a acestei împli-
niri, Isus a fãcut multe vindecãri în lucrarea
Sa. Prin alungarea demonilor, Isus ªi-a dove-
dit puterea asupra lui Satan, conducãtorul lumii
demonilor (cf. Mat. 9:34; 12:24).

8:18-27. Aceste versete sunt discutate
mai târziu, dupã versetul 34.

8:28-34 (Mar. 5:1-20; Luca 8:26-39). O
prezentare mai detaliatã a autoritãþii lui Isus
asupra domeniului demonilor este gãsitã în
aceste versete. Isus a ajuns… în þinutul
Gadarenilor. Numele „Gadarenilor“ vine de
la oraºul Gadara, capitala regiunii aflatã la
doisprezece kilometri sud-est de extremitatea
sudicã a Mãrii Galileii. Luca scrie cã regiu-
nea era „þinutul Gherghesenilor“ (8:26). Expli-
caþia diferenþei se gãseºte la comentariul aces-
tui verset. Acolo Isus a fost întâmpinat de
doi îndrãciþi. Marcu ºi Luca au scris despre
un om posedat de demoni, dar nu afirmã cã a
fost un singur îndrãcit. Probabil cã unul din-
tre cei doi demonizaþi era mai violent decât
celãlalt.

Influenþa demonilor asupra acestor oameni
era evidentã pentru cã erau sãlbatici, cum-
pliþi, obligaþi sã pãrãseascã oraºul ºi sã locu-
iascã printre morminte. Cele douã întrebãri
ale demonilor aratã cã ºtiau cine este Isus —
fiul lui Dumnezeu — ºi cã venirea Lui

însemna pedepsirea lor (Mat. 8:29). Pentru a
nu fi obligaþi sã ajungã demoni lipsiþi de un
trup în care sã locuiascã, dracii au cerut per-
misiunea de a intra într-o turmã mare de
porci care se afla în apropiere. Marcu spune
cã turma avea „aproape douã mii“ de porci
(Mar. 5:13).

Dupã ce demonii au intrat în porci, toatã
turma s-a repezit de pe râpã în Marea Gali-
leii ºi a pierit în ape. Evident cã porcarii
s-au speriat ºi s-au dus în cetate, în oraºul
din apropiere, pentru a relata incredibilul
eveniment. Toatã cetatea a ieºit înaintea lui
Isus ºi, din cauza fricii (Luca 8:37), L-au ru-
gat sã plece din þinutul lor.

C. Puterea Lui asupra oamenilor 
(8:18-22; 9:9)
În aceastã secþiune Matei prezintã trei

exemple pentru a dovedi cã Regele are drep-
tul sã cearã slujitorilor Lui sã-L urmeze ºi sã-i
respingã pe cei care aveau motivaþii neadec-
vate.

8:18-20 (Luca 9:57-58). Un cãrturar
(un învãþãtor al Legii) s-a apropiat de Isus
ºi, fãrã sã stea prea mult pe gânduri, i-a spus
brusc: Învãþãtorule, vreau sã Te urmez
oriunde vei merge. Chiar dacã Isus dorea sã
aibã ucenici care sã-L urmeze ºi sã munceas-
cã pe câmpurile gata de recoltat, El dorea sã
aibã numai oameni cu o motivaþie corespun-
zãtoare. Rãspunsul dat de Isus cãrturarului
aratã smerenia caracterului Sãu, deoarece El,
spre deosebire de vulpile care au vizuini ºi
de pãsãrile cerului care au cuiburi, n-are
unde-ªi odihni capul noaptea. Nu avea o casã
permanentã. Domnul a cunoscut inima aces-
tui om ºi a vãzut cã el dorea faima care-l
însoþea pe ucenicul unui Învãþãtor proemi-
nent. Dar nu acesta era caracterul lui Isus.
Este prima ocazie din multe care vor urma
când Isus se numeºte pe Sine sau este numit
de alþii Fiul omului (de 29 de ori în Mat., de
14 ori în Mar., de 24 de ori în Luca ºi de 13
ori în Ioan). Numele se referã la Isus ca
Mesia (cf. Dan. 7:13-14).

8:21-22 (Luca 9:59-60). Al doilea om,
care era deja ucenic al lui Isus, a cerut permi-
siunea sã se întoarcã acasã pentru a-l îngropa
pe tatãl lui. Tatãl acestui om nu era mort ºi
nici nu era pe moarte. Acest ucenic a spus doar
cã vrea sã se întoarcã acasã ºi sã aºtepte pânã
la moartea tatãlui sãu. Apoi se va întoarce
ºi-L va urma pe Isus. Cererea lui dovedeºte
concepþia conform cãreia viaþa de ucenic
putea fi abandonatã ºi reluatã dupã propria
voinþã. Pentru el lucrurile materiale erau mai
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importante decât Isus, pentru cã dorea sã-ºi
moºteneascã tatãl la moartea lui.

Rãspunsul lui Isus: lasã morþii sã-ºi
îngroape morþii, aratã cã urmarea Lui era
prioritarã. Isus a spus cã oamenii morþi din
punct de vedere fizic puteau fi îngrijiþi de
oamenii morþi spiritual.

8:23-9:8. Aceste versete sunt discutate
dupã 9:9.

9:9 (Mar. 2:13-14; Luca 5:27-28). Cu
toate cã nu este clar din cele douã exemple
precedente dacã acei oameni L-au urmat pe
Isus sau nu, al treilea exemplu este foarte
clar. Domnul a întâlnit un om numit Matei,
ºezând la vamã. El colecta taxele plãtite în
porturi, în acest caz în Capernaum. Isus i-a
dat o poruncã: Vino dupã Mine. Imediat
Matei s-a sculat ºi a început sã-L urmeze pe
Isus. Fiind rege, Isus avea dreptul sã-ªi
aleagã ucenicii. Fãrã îndoialã cã Matei a
fost profund impresionat de persoana, învã-
þãturile ºi autoritatea lui Isus.

D. Puterea Lui asupra naturii (8:23-27)
(Mar. 4:35-41; Luca 8:22-25)
8:23-27. Un alt domeniu asupra cãruia

Isus are autoritate este natura. Acest lucru
a fost dovedit atunci când Isus ºi ucenicii
Lui au început traversarea Mãrii Galileii, o
mare cunoscutã pentru furtunile bruºte care
se abãteau asupra ei. Dar, deºi pe mare s-a
iscat o furtunã… straºnicã (lit., „un mare
cutremur“, i.e. o mare turbulenþã), Isus dor-
mea. Ucenicii, temându-se de moartea imi-
nentã, L-au trezit. Mai întâi, Isus i-a mustrat
pe ei: De ce vã este fricã, puþin credincio-
ºilor? Apoi… a certat vânturile  ºi marea,
ºi s-a fãcut o liniºte perfectã. Ucenicii Sãi,
pescari experimentaþi, mai trecuserã prin
furtuni pe aceastã mare, care s-au oprit
dintr-o datã. Dar dupã ce vântul se opreºte,
valurile continuã încã o perioadã. De aceea
nu este surprinzãtor faptul cã Matei a con-
semnat uimirea lor exprimatã în cuvintele:
Ce fel de om este acesta? S-au mirat (ethau-
masan; cf. 9:33) datoritã caracterului supra-
natural al Celui a cãrui mustrare a fost
suficientã sã aducã o liniºte perfectã în naturã.
Aºa va proceda Mesia când Îºi va instaura
Împãrãþia, la fel cum a procedat când S-a
descoperit ucenicilor Sãi.

8:28-34. Vezi comentariile acestor ver-
sete la secþiunea „B. Puterea Lui asupra
forþelor demonice (8:16-17, 28-34)“.

E. Puterea Lui de a ierta (9:1-8)
(Mar. 2.1-12; Luca 5:17-26)
9:1-8. Întorcându-se din partea esticã a

Mãrii Galileii, Isus s-a dus în cetatea Sa,
Capernaum. Aici a ieºit în evidenþã credinþa
unor oameni care au adus la Isus pe un slãbã-
nog, care zãcea într-un pat. Marcu spune cã
cei patru oameni l-au coborât pe bolnav prin
acoperiº (Mar. 2:3-4). Erau prezenþi mai mulþi
conducãtori religioºi ºi L-au auzit pe Isus spu-
nând bolnavului: Îndrãzneºte, fiule! Pãca-
tele îþi sunt iertate. (Verbul „Îndrãzneºte“
este traducerea gr. tharseo, folosit aici pentru
prima datã din cele ºapte pasaje în care apare
în NT [Mat. 9:2, 22; 14:27; Mar. 6:50; 10:49;
Ioan 16:33; Fapte 23.11]. Verbul are sensul
„a-þi face curaj“ sau „a prinde curaj“.) Se
pare cã boala avea drept cauzã pãcatul lui.
Isus a afirmat cã are autoritate divinã, pentru
cã numai Dumnezeu poate ierta pãcatele (Mar.
2:7; Luca 5:21). Conducãtorii s-au poticnit în
acest cuvinte spunând în ei înºiºi: Isus hu-
leºte! Este primul act de opoziþie faþã de Isus
din partea conducãtorilor religioºi. Isus, care
le cunoºtea gândurile, i-a întrebat dacã este
mai uºor sã-i spui unui om: iertate îþi sunt
pãcatele sau sã-i spui sã se ridice ºi sã
umble. Deºi amândouã afirmaþii pot fi fãcute
cu uºurinþã, prima ar fi mai „uºor“ de spus
pentru cã nu poate fi contrazisã de privitori.
Dar dacã Isus ar fi spus mai întâi: scoalã-te ºi
umblã, iar omul paralizat ar fi rãmas întins
pe pat,  era evident faptul cã Isus nu era cine
afirma cã este. Din acest motiv Isus a pro-
nunþat nu numai cuvintele mai uºor de spus,
ci a vorbit ºi despre vindecare, dovedind ast-
fel cã are puterea de a împlini ambele lucruri,
atât vindecarea cât ºi iertarea pãcatelor. Drept
rezultat, noroadele… s-au înspãimântat
(acest cuvânt, ephobethesan, diferã de cuvân-
tul „mirau“ [ethaumasan, care provine din
thaumazo] care descrie reacþia ucenicilor
dupã furtunã [Mat. 8:27]). Au recunoscut cã
în spatele acestor acþiuni existã o putere… ºi
au slãvit pe Dumnezeu.

9:9. Vezi comentariile acestui verset la
secþiunea „C. Puterea Lui asupra oamenilor
(8:18-22; 9:9)“.

F. Puterea Lui asupra tradiþiilor (9:10-17)
9:10-13 (Mar. 2:15-17; Luca 5:29-32).

Dupã ce Matei a început sã-L urmeze pe
Domnul (Mat. 9:9), a dat o masã la el în casã.
Deoarece a invitat pe mulþi dintre oamenii cu
care avusese legãturi, o mulþime de vameºi
ºi pãcãtoºi erau prezenþi la cinã (cf. NIV —
n.tr.). Poate cã Matei a dorit sã-i prezinte
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Mântuitorului. Evreii îi urau pe vameºi pen-
tru cã adunau bani pentru a-i sprijini pe romani,
iar vameºii luau de multe ori mai mult decât
era necesar ºi diferenþa o puneau în buzunarul
lor. De aceea fariseii, care nu mâncau nicio-
datã la masã cu astfel de oameni, au zis uce-
nicilor lui Isus: pentru ce mãnâncã El cu
aceºti oameni? Rãspunsul lui Isus a arãtat cã
lucrarea Lui era îndreptatã spre cei care îºi
dãdeau seama cã aveau o nevoie: numai cei
bolnavi… au trebuinþã de doctor. Fariseii
nu se considerau pãcãtoºi (bolnavi), deci nu
Îl vor cãuta niciodatã pe Domnul (Doctorul).
Fariseii aduceau întotdeauna jertfele corespun-
zãtoare, dar le lipsea în totalitate compasi-
unea faþã de pãcãtoºi. Când lipseºte mila, for-
malismul religios este lipsit de sens (cf. Osea
6:6).

9:14-17 (Mar. 2:18-22; Luca 5:33-39).
Pe lângã contestarea de cãtre farisei a par-
ticipãrii lui Isus la cinã alãturi de vameºi ºi
„pãcãtoºi“, chiar ºi ucenicii lui Ioan Bote-
zãtorul au venit la Isus sã-l întrebe în legã-
turã cu participarea la astfel de mese. Era bine
pentru Ioan ºi ucenicii lui sã posteascã, pen-
tru cã îi chemau pe oameni la pocãinþã ºi la
Împãrãþia care vine. Dar ucenicii lui Ioan au
întrebat de ce oamenii lui Isus nu postesc ºi
ei. Isus le-a rãspuns cã Împãrãþia se asea-
mãnã cu o mare sãrbãtoare (cf. Mat. 22:2; Is.
25:6), în acest caz, o nuntã. Deoarece Regele
era prezent, era nepotrivit pentru El ºi ucenicii
Lui sã posteascã. La nuntã oamenii sunt veseli
ºi mãnâncã, nu plâng sau postesc. Totuºi Isus
a anticipat ºi momentul respingerii Lui, pen-
tru cã a adãugat cã vor veni zile, când mirele
va fi luat de la ei.

Apoi El a arãtat care este relaþia dintre
lucrarea Lui ºi cea a lui Ioan Botezãtorul. Ioan
era un reformator al cãrui scop era aducerea la
pocãinþã a celor care erau adânc înrãdãcinaþi
în tradiþiile iudaismului. Isus însã nu urmãrea
sã punã un petec unui sistem vechi, ca ºi cum
ar coase o bucatã de postav nou la o hainã
veche, pentru cã ruptura ar fi mai rea, sau
sã toarne vin nou în burdufuri vechi, pentru
cã acestea se prãpãdesc. Scopul Lui a fost sã
aducã ceva nou. El a venit sã conducã un
grup de oameni care sã pãrãseascã iudaismul
ºi sã intre în Împãrãþia întemeiatã pe El ºi pe
neprihãnirea Lui. Adevãrata neprihãnire nu se
întemeiazã pe Lege sau pe tradiþiile fariseice.
G. Puterea Lui asupra morþii (9:18-26)

(Mar. 5:21-43; Luca 8:40-56)
9:18-26. În aceastã secþiune sunt prezen-

tate douã minuni. Unul din fruntaºii sina-
gogii (Mar. 5:22; probabil din Capernaum),

numit Iair în Marcu ºi în Luca, a venit la Isus
ºi I-a cerut vindecare pentru fiica lui care, aºa
cum spune Luca, avea 12 ani (Luca 8:42).
Fata tocmai a murit, a spus Iair, dar el credea
cã Isus îi putea da viaþã. În relatãrile paralele
din celelalte Evanghelii, tatãl spune cã fata
„trage sã moarã“, nu cã „a murit“ (Mar. 5:23;
Luca 8:43). Aceastã aparentã discrepanþã este
explicatã de faptul cã, în timp ce Isus vorbea
cu Iair, cineva din casa lui a venit sã-i spunã
cã fetiþa a murit. Matei nu a menþionat acest
detaliu ºi din acest motiv a spus cã fata era
moartã atunci când Iair s-a adresat lui Isus.
Isus… a plecat pentru a se ocupa de fata lui
Iair ºi în acest timp a fost întrerupt de o
femeie care s-a tãmãduit prin credinþa ei
atunci când s-a atins de poala hainei lui Isus.
Interesant este faptul cã perioada hemoragiei
ei a fost aceeaºi ca ºi vârsta fiicei lui Iair:
doisprezece ani. Femeia era necuratã din
punct de vedere ceremonial (Lev. 15:19-30).
Isus s-a oprit ºi a numit-o fiicã (thygater, un
termen care exprimã afecþiunea; cf. „fetiþa“
[Mat. 9:24], korasion, cuvânt care poate expri-
ma tot afecþiunea). Isus a spus cã femeia s-a
tãmãduit datoritã credinþei ei. Fãrã îndoialã
cã inima lui Iair a fost încurajatã de aceastã
minune, pentru cã ºi el avea credinþã în Isus.
Cuvântul „îndrãzneºte“ (din tharseo) este
comentat la versetul 2.

Când grupul a ajuns la casa lui Iair, se cân-
ta din fluier ºi se strânsese deja gloata bocind
(care plângeau ºi boceau, Luca 8:52) pentru a
plânge pentru familie. Ei credeau cã fetiþa a
murit, deoarece atunci când Isus a spus cã
fetiþa… doarme, ei îºi bãteau joc de El. Isus
nu a negat faptul cã fata era într-adevãr moar-
tã. Nu a fãcut decât sã asemene moartea ei cu
un somn. Ca ºi somnul, moartea ei era tem-
porarã ºi ea se va scula. Dupã ce a fost scoasã
gloata afarã, Isus a readus-o pe fetiþã la viaþã.
O astfel de putere îi aparþinea într-adevãr
numai lui Dumnezeu ºi vestea despre aceastã
minune s-a rãspândit prin toatã regiunea
(Mat. 9:31).

H. Puterea Lui asupra întunericului 
(9:27-31)
9:27-31. În timp ce Isus a plecat de

acolo, dupã El s-au luat… doi orbi, care au
fãcut apel la El pe baza faptului cã era fiul lui
David (cf. 12:23; 15:22; 20:30-31). Acest
nume era în mod evident o recunoaºtere a
legãturii Lui cu genealogia mesianicã (cf.
1:1). Perseverenþa orbilor se vede din faptul
cã L-au urmat pe Isus într-o casã, unde li s-au
deschis ochii într-un mod miraculos. Credinþa
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lor a fost realã pentru cã erau siguri cã El
poate sã-i vindece (9:28). Ei au afirmat divi-
nitatea Lui pentru cã I s-au adresat cu titlul:
Doamne. Deschiderea ochilor lor a fost dupã
credinþa lor. În pofida faptului cã Isus le-a
poruncit sã nu spunã nimãnui despre cele
întâmplate, faima Lui a continuat sã se rãs-
pândeascã în tot þinutul (cf. v. 26; 12:16).
Porunca Lui a fost probabil datã pentru a
împiedica mulþimile sã se adune în jurul Lui
numai pentru a fi vindecaþi fizic. Chiar dacã
Isus a vindecat mulþi oameni de boli fizice,
minunile Lui aveau scopul dovedirii afirmaþi-
ilor Sale. Isus a venit în primul rând pentru
vindecare spiritualã, nu fizicã.

I. Puterea Lui asupra muþeniei (9:32-34)
9:32-34. În timp ce foºtii orbi plecau din

casã, un mut îndrãcit a fost adus la Isus.
Demonul îl împiedica pe acel om sã vorbeas-
cã. Isus l-a vindecat imediat. Când mutul a
vorbit, noroadele s-au mirat (ethaumasan;
cf. 8:27) ºi ziceau: „Niciodatã nu s-a vãzut
aºa ceva în Israel!“ Dar conducãtorii reli-
gioºi nu au tras aceeaºi concluzie. Ei credeau
cã Isus fãcea minuni prin puterea lui Satan,
domnului dracilor (cf. 10:25; 12:22-37).

J. Puterea Lui de a delega autoritate
(9:35-11:1)

1. LUCRAREA EXAMINATÃ (9:35-38)
9:35-38. Matei rezumã în versetul 35

cele trei aspecte ale lucrãrii lui Isus (vezi
comentariile de la 4:23, unde cuvintele sunt
aproape identice). Isus trecea prin toate cetã-
þile ºi satele din Israel, învãþând ºi propovã-
duind Evanghelia Împãrãþiei. Vindecãrile
Lui aveau scopul adeveririi Persoanei Sale.
Natura spectaculoasã a lucrãrii lui Isus a atras
gloatele.

Uitându-se la mulþimile din jurul Lui, I
S-a fãcut milã de ele. Verbul „a  se face milã“
(splanchnizomai) este folosit în Noul Testa-
ment numai de cãtre evangheliºtii sinoptici:
de cinci ori apare în Matei (9:36; 14:14;
15:32; 18:27; 20:34), de patru ori în Marcu
(1:41; 6:34; 8:2; 9:22) ºi de trei ori în Luca
(7:13; 10:33; 15:20; vezi comentariile de la
Luca 7:13). Cuvântul sugereazã emoþii pro-
funde, având sensul de „a simþi o simpatie
adâncã“. Substantivul respectiv, splanchna
(„simpatie, afecþiune sau sentimente“) este
folosit o singurã datã de Luca (1:78; tradus de
Cornilescu „îndurãrii“ — n.tr.), de opt ori de
Pavel ºi o datã de Ioan (1 Ioan 3:17, tradus de
Cornilescu „îºi închide inima“ — n.tr.).

Isus a vãzut cã mulþimile erau necãjite ºi
risipite, ca niºte oi care n-au pãstor. Ca oile
ameninþate de lupi, care stau incapabile sã se
ajute singure ºi fãrã pãstori care sã le
cãlãuzeascã ºi sã le protejeze, aceºti oameni
erau trataþi rãu de conducãtorii religioºi, erau
neajutoraþi în faþa lor ºi rãtãceau fãrã cãlã-
uzire spiritualã. Conducãtorii religioºi, care
ar fi trebuit sã fie pãstorii lor, împiedicau oile
sã-L urmeze pe adevãratul Pãstor. Reacþia lui
Isus în faþa stãrii neajutorate a oamenilor a
fost sã spunã ucenicilor Sãi sã-L roage pe
Domnul seceriºului, adicã pe Dumnezeu
Tatãl, sã scoatã lucrãtori (cf. Luca 10:2).
Seceriºul era gata, pentru cã Împãrãþia sosise
(Mat. 4:17). Era însã nevoie de mai mulþi
lucrãtori pentru terminarea recoltatului.

2. PREZENTAREA LUCRÃTORILOR
(10:1-4)
(MAR. 3.13-19;LUCA 6:12-16)
10:1-4. Faptul cã porunca lui Isus din

9:38 de a cere Tatãlui lucrãtori este urmatã de
o listã a lucrãtorilor nu este surprinzãtor.
Doisprezece dintre ucenici (10:1), care-L ur-
mau pe Isus (un „ucenic“, mathetes, era un om
care învaþã; cf. 11:29), au fost desemnaþi ca
„apostoli“. Aceºti doisprezece au fost trimiºi
(„apostol“ înseamnã „cel trimis sã reprezinte
un oficial“) de Isus ºi li s-a dat putere sã
scoatã afarã duhurile necurate ºi sã vinde-
ce orice fel de boalã ºi orice fel de nepu-
tinþã. Numele celor doisprezece apostoli au
fost date aici în perechi ºi probabil cã aºa au
fost trimiºi („a început sã-i trimitã doi câte
doi“ [Mar. 6:7]).

De fiecare datã când este datã lista celor
12 apostoli, Petru este menþionat primul
(datoritã poziþiei lui proeminente) ºi Iuda
ultimul. Isus schimbase numele lui Simon în
Petru (Ioan 1:42). La scurt timp dupã ce fraþii
Petru ºi Andrei au început sã-L urmeze pe
Isus, un alt set de fraþi — Ioan ºi Iacov — au
fãcut la fel (Mat. 4:18-22). Filip era, la fel ca
Andrei ºi Petru, din Betsaida, o cetate de
lângã Marea Galileii (Ioan 1:44). Nu se ºtie
nimic despre Bartolomeu, cu excepþia faptu-
lui cã era cunoscut probabil ºi sub numele de
Natanael (Ioan 1:45-51). Toma mai era numit
ºi „Geamãn“ („Didymus“, NIV — n.tr.) în
Ioan 11:16; el a pus la îndoialã învierea lui
Isus (Ioan 20:24-27). Matei s-a prezentat pe
el însuºi adãugând fosta lui ocupaþie dubi-
oasã de vameº (în timp ce Marcu ºi Luca i-au
menþionat doar numele). Iacov, fiul lui Alfeu,
este menþionat numai în listele apostolilor;
Tadeu poate fi unul ºi acelaºi cu Iuda, fiul lui
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Iacov (Luca 6:16; Fapte 1:13). Simon Cana-
anitul („Zelotul“, NIV — n.tr.) a fãcut parte
dintre evreii revoluþionari zeloþi, un partid
politic care urmãrea rãsturnarea de la putere a
Imperiului Roman. ªi Iuda Iscarioteanul,
bineînþeles, care a vândut pe Domnul (Mat.
26:47-50). „Iscarioteanul“ poate însemna
„din Kerioth“, un oraº din Iudea.

3. LUCRÃTORII INSTRUIÞI (10:5-23)
a. Mesajul corespunzãtor (10:5-15)

(Mar. 6:7-13; Luca 9:1-6)
10:5-15. Mesajul pe care cei 12 apostoli

trebuia sã-l prezinte referitor la Împãrãþia
cerurilor era identic cu mesajul lui Ioan Bote-
zãtorul (4:17). Pe lângã acest mesaj, Isus le-a
spus sã-ºi restrângã propovãduirea numai la
poporul Israel. De fapt, El le-a spus clar sã nu
meargã pe calea pãgânilor sau în vreo ceta-
te a Samaritenilor. Cei din urmã erau un
popor amestecat, format din evrei ºi neevrei,
care a apãrut imediat dupã 722 î.Hr., când
Asiria a cucerit Regatul de Nord ºi a strãmu-
tat popoarele cucerite din nordul Mesopota-
miei în Israel unde s-au cãsãtorit cu evrei.
Apostolii au fost instruiþi sã meargã numai la
oile pierdute ale casei lui Israel (cf. 15:24)
pentru cã mesajul Împãrãþiei era adresat
n u m a i p o p o r u l u i l e g ã m â n t u l u i l u i
Dumnezeu. Israelul trebuia sã-ºi accepte
Regele care venise. Dacã L-ar fi primit,
popoarele ar fi fost binecuvântate prin el
(Gen. 12:3; Is. 60:3).

Mesajul apostolilor, la fel ca al Domnu-
lui lor, va fi adeverit prin minuni (Mat. 10:8;
cf. 9:35). Nu aveau voie sã facã pregãtiri
laborioase pentru cãlãtoria lor, pentru a nu da
impresia cã sunt angajaþi într-o afacere. Din
lista cu lucrurile pe care nu aveau voie sã le
ia cu ei fãcea parte un toiag (cf. Luca 9:3).
Marcu însã spune cã apostolii puteau sã aibã
cu ei un toiag (Mar. 6:8). Problema se rezolvã
atunci când observãm cã Matei a spus cã ei
nu trebuia sã „procure“ (ktesethe) lucruri
suplimentare (Mat. 10:9), în timp ce Marcu
a scris cã ei puteau sã „ia“ (airosen) cu ei
oricare din lucrurile pe care le aveau deja.

Apostolii vor sluji oamenilor ºi, la rândul
lor, vor fi slujiþi de cei care vor beneficia de
lucrarea lor. În orice cetate sau sat trebuia
sã gãseascã pe cineva vrednic ºi sã rãmânã
acolo. Aceastã „vrednicie“ urma sã fie stabi-
litã pe baza reacþiei favorabile faþã de mesajul
predicat. Apostolii nu se vor opri la cei care
vor respinge mesajul ºi nu îi vor primi. Scutu-
rarea de praful de pe picioarele apostolilor

atunci când vor pleca dintr-un loc inospitalier
simboliza respingerea acelei localitãþi evre-
ieºti, ca ºi cum ar fi fost o localitate neevre-
iascã, de la care nici mãcar praful nu era dorit.
Domnul a spus cã pedeapsa unui astfel de loc
va fi mai mare decât judecata Sodomei ºi
Gomorei (Gen. 19), în ziua judecãþii. (Ade-
vãrat vã spun apare în Mat. 10:15, 23, 42;
cf. comentariilor de la 5:18.)

b. Reacþia anticipatã (10:16-23)
(Mar. 13:9-13; Luca 21:12-17)
10:16-23. Cuvintele Domnului adresate

apostolilor privitoare la reacþia oamenilor faþã
de lucrarea lor nu au fost încurajatoare. Sarcina
lor va fi dificilã, pentru cã vor fi ca niºte oi în
mijlocul lupilor (cf. 7:15, unde profeþii min-
cinoºi sunt numiþi „lupi rãpitori“). Va fi vital
ca apostolii sã fie înþelepþi ca ºerpii, ºi fãrã
rãutate ca porumbeii, adicã înþelepþi în
evitarea pericolelor, dar inofensivi în faþa
duºmanilor. „Fãrã rãutate“ este traducerea
cuvântului akeraioi (lit., „neamestecat, pur“).
În Noul Testament mai este folosit de douã
ori: în Romani 16:19 ºi în Filipeni 2:15. În
timpul îndeplinirii misiunii lor, apostolii vor
fi duºi în faþa propriilor conducãtori evrei ºi
bãtuþi (cf. Fapte 5:40), înaintea dregãtorilor
romani ºi înaintea împãraþilor irodieni. Dar,
le-a spus Isus mesagerilor, sã nu vã îngrijo-
raþi, pentru cã Duhul Sfânt, Duhul Tatãlui
vostru, vã va da cuvinte care vor duce la
eliberarea din mâna lor.

Chiar dacã persecuþia va merge pânã la
trãdarea din partea membrilor familiei (Mat.
10:21) ºi la urã foarte mare (v. 22), Isus le
promite eliberarea pânã la urmã. Apostolii
trebuia sã-ºi continue lucrarea, fugind dintr-o
cetate în alta. Dar chiar dacã vor merge din
loc în loc pentru Domnul, tot nu vor reuºi sã
ajungã în toate cetãþile lui Israel pânã va
veni Fiul omului.

Aceste cuvinte ale Domnului ºi-au gãsit
aplicaþia ºi dupã viaþa Lui de pe pãmânt.
Cuvintele spuse acum au fost împlinite în mai
mare mãsurã în vieþile apostolilor dupã ziua
Cincizecimii (Fapte 2), prin rãspândirea
Evangheliei în bisericã (ex.: Fapte 4:1-13;
5:17-18, 40; 7:54-60). Totuºi, aceste cuvinte
vor fi împlinite în cel mai deplin sens al lor
în zilele Necazului cel Mare, atunci când
Evanghelia fi vestitã în toatã lumea, înainte
de revenirea lui Isus Hristos în putere ºi
glorie pentru instaurarea Împãrãþiei Lui pe
pãmânt (Mat. 24:14).
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4. LUCRÃTORII MÂNGÂIAÞI (10:24-33)
(LUCA 12:2-9)
10:24-33. Isus le-a adus aminte aposto-

lilor cã nu le cerea un lucru pe care El Însuºi
sã nu-l fi experimentat. Drept rãspuns la alun-
garea unui demon, conducãtorii religioºi au
susþinut cã El lucreazã cu domnul dracilor
(cf. 9:34). Dacã L-au acuzat pe Isus (Stãpâ-
nul casei) cã posedã puteri demonice, cu cer-
titudine cã vor spune acelaºi lucru ºi despre
slujitorii Lui (cei din casa lui). Beelzebul (în
gr. Beezeboul) era un nume al lui Satan, dom-
nul dracilor, derivat probabil din Baal-Zebub,
dumnezeul oraºului filistean Ecron (2 Regi
1:2). „Beelzebub“ înseamnã „domnul muºte-
lor“ ºi „Beezeboul“ sau „Beelzeboul“ înseam-
nã „domnul locului înalt“.

Apostolii nu trebuia însã sã se teamã de
conducãtorii religioºi care puteau distruge nu-
mai trupul (Mat. 10:28). Motivele reale ale
conducãtorilor vor fi descoperite la judecatã
(v. 26). Ascultarea de Dumnezeu, care este, în
ultima instanþã, stãpân peste viaþa fizicã ºi
spiritualã, este mult mai importantã. Mesajul
pe care l-au primit în particular de la Domnul
(la întuneric… ºoptindu-se), trebuia procla-
mat în public (la luminã… de pe acoperiºul
[plat al] caselor), pentru cã Tatãl era preocu-
pat de soarta lor ºi cunoºtea situaþia lor. El
ºtie ºi când moare o vrabie care valoreazã atât
de puþin. Douã vrãbii se vindeau la un ban
(assarion, o monedã gr. de cupru care valora
aproximativ 1/16 dintr-un denarius roman,
plata unei zile). Dumnezeu Tatãl cunoaºte ºi
perii din cap (v. 30). Apostolii au fost instru-
iþi sã nu se teamã. Fiind mai de preþ pentru
Dumnezeu decât multe vrãbii, erau vãzuþi ºi
cunoscuþi de El. În loc de teamã, trebuia sã
fie credincioºi în a-L mãrturisi (recunoaºte,
homologesei) pe Isus înaintea oamenilor. Ca
rezultat, ºi Isus îi va recunoaºte pe slujitorii
Lui înaintea Tatãlui Sãu; dar ºi Isus se va
dezice cei care nu-L vor mãrturisi. Dintre
primii 12 Apostoli, numai unul singur, Iuda
Iscarioteanul, a fãcut parte din aceastã ultimã
categorie.
5. AVERTIZAREA LUCRÃTORILOR (10:34-39)

(LUCA 12:51-53; 14:26-27)
10:34-39. Isus a spus cã de data aceasta a

venit nu sã aducã pacea pe pãmânt… ci
sabia care dezbinã ºi desparte. Drept rezultat
al venirii Lui pe pãmânt, unii copii se vor
întoarce împotriva pãrinþilor ºi omul va avea
vrãjmaºi chiar pe cei din casa lui. Acest
lucru se întâmplã pentru cã unii dintre urma-
ºii lui Hristos sunt urâþi de membrii familiei
lor. Aceasta este o parte din costul vieþii de
ucenic, deoarece dragostea pentru familie nu

trebuie sã fie mai mare decât dragostea
pentru Domnul (v. 37; cf. comentariilor de
la Luca 14:26). Un ucenic adevãrat îºi ia
crucea lui ºi Îl urmeazã pe Isus (cf. Mat.
16:24). El trebuie sã fie dispus sã înfrunte nu
numai ura familiei, ci ºi moartea, ca un crimi-
nal care-ºi ducea crucea spre locul execuþiei.
În plus, un criminal din acele zile care îºi
ducea crucea recunoºtea tacit cã Imperiul
Roman proceda corect prin condamnarea lui
la moarte. Urmaºii lui Isus recunoºteau în
acelaºi fel dreptul Lui Isus asupra vieþilor lor.
Cel care va face aºa îºi va câºtiga viaþa ca rãs-
platã pentru renunþarea la ea în favoarea lui
Isus Hristos (vezi comentariile de la 16:25).

6. LUCRÃTORII RECOMPENSAÞI (10:40-11:1)
(MAR. 9:41)
10:40-11:1. Celor care L-au slujit cu cre-

dincioºie pe Domnul ºi celor care i-au primit
cu credincioºie pe aceºti lucrãtori li se promit
recompense. A-l primi pe un prooroc ºi me-
sajul lui era acelaºi lucru cu a-L primi pe Isus
Hristos. (Apostolii au fost numiþi aici profeþi
pentru cã au primit ºi au transmis mesajul lui
Dumnezeu; cf. 10:27.) De aceea, chiar ºi un
pahar de apã rece dat unuia din aceºti
micuþi, aceºti neînsemnaþi ucenici ai lui Isus
nu va trece neobservat de Cel care þine seama
de toate lucrurile. Rãsplata este corespunzã-
toare faptelor. Dupã ce a dat aceste instrucþi-
uni, Isus a plecat ca sã înveþe pe oameni ºi
sã propovãduiascã în Galilea (11:1, NIV —
n.tr.). Putem presupune cã cei doisprezece,
având autoritatea delegatã de Domnul, au ple-
cat sã ducã la îndeplinire instrucþiunile lui
Isus. Cuvintele: Dupã ce a isprãvit de dat
învãþãturi, aratã un alt punct de tranziþie în
carte (cf. 7:28; 13:53; 19:1; 26:1).

IV. Contestarea autoritãþii Regelui 
(11:2-16:12)

A. Doveditã prin respingerea lui Ioan 
Botezãtorul (11:2-19)
(Luca 7:18-35)

1. ÎNTREBAREA LUI IOAN (11:2-3)
11:2-3. Matei a consemnat faptul cã Ioan

Botezãtorul a fost închis în temniþã. Matei
spune mai târziu (14:3-4) care a fost cauza
închiderii lui. Când Ioan a auzit… despre
lucrãrile lui Hristos, a trimis pe câþiva uce-
nici sã-L întrebe pe Isus: „Tu eºti Acela care
are sã vinã sau sã aºteptãm pe altul?” Cu-
vintele „Acela care are sã vinã“ reprezintã un
titlu mesianic derivat din Psalmul 40:7 ºi
118:26 (cf. Mar. 11:9; Luca 13:35). Probabil
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cã Ioan s-a întrebat: Dacã eu sunt premergã-
torul lui Mesia, iar Isus este Mesia, de ce mã
aflu în închisoare? Ioan avea nevoie de sigu-
ranþã ºi de clarificãri pentru cã el se aºtepta ca
Mesia sã biruiascã rãutatea, sã judece pãcatul
ºi sã aducã Împãrãþia Lui.

2. RÃSPUNSUL LUI ISUS (11:4-6)
11:4-6. Isus nu a rãspuns în mod direct

întrebãrii lui Ioan printr-un da sau nu, ci le-a
spus ucenicilor lui Ioan: Duceþi-vã de spu-
neþi lui Ioan ce aþi auzit ºi ce aþi vãzut. Printre
evenimentele remarcabile care au avut loc s-au
numãrat: orbii îºi capãtã vederea, ºchiopii
umblã, leproºii sunt curãþiþi, surzii aud,
morþii învie ºi sãracilor li se propovãdu-
ieºte Evanghelia. Aceste cuvinte arãtau fãrã
urmã de îndoialã cã Isus este într-adevãr Mesia
(Is. 35:5-6; 61:1). Va fi ferice de cei care au
înþeles adevãratul caracter al Domnului. Cu
toate cã El va aduce în cele din urmã judeca-
ta acestei lumi, judecând pãcatul când Îºi va
instaura împãrãþia, acum nu era timpul potri-
vit pentru acest lucru. Respingerea lui Isus de
cãtre Israel va fi cauza amânãrii instaurãrii
Împãrãþiei fizice. Totuºi, toþi oamenii, inclu-
siv Ioan, care au perceput corect persoana ºi
lucrarea lui Hristos, vor fi binecuvântaþi.

3. DISCURSUL LUI ISUS (11:7-19)
11:7-15. Întrebarea lui Ioan L-a îndem-

nat pe Isus sã vorbeascã noroadelor. Poate
cã unii au început sã se îndoiascã de fideli-
tatea lui Ioan faþã de Mesia din cauza între-
bãrii sale. De aceea Isus le-a spus cã Ioan nu
era slab ºi ºovãielnic. Nu era o trestie care sã
se clatine la fiecare adiere a vântului. Nici nu
era un om îmbrãcat în haine moi, îmbrãcã-
mintea purtatã în casele împãraþilor. De fapt,
hainele lui Ioan erau total deosebite (3:4).
Ioan era un adevãrat prooroc care propovã-
duia mesajul cã Dumnezeu cerea pocãinþã. De
fapt el era chiar mai mult decât un prooroc,
pentru cã era solul sau premergãtorul lui Isus,
ca sã împlineascã profeþia din Maleahi 3:1. În
Evanghelia sa, Marcu (Mar. 1:2-3) a combinat
aceastã profeþie din Maleahi 3:1 cu profeþia
lui Isaia (Is. 40:3) despre cel care va pregãti
calea lui Isus. Isus a mai adãugat cã dintre
cei nãscuþi din femei, nici unul nu a fost
mai mare decât Ioan Botezãtorul. ªi totuºi,
cel mai mic în Împãrãþia cerurilor este mai
mare decât Ioan. Privilegiile ucenicilor lui
Isus, care au parte de Împãrãþie, sunt mult mai
mari decât experienþa oricãrui om de pe pã-
mânt.

Dar Împãrãþia a fost supusã violenþei ºi
oamenii rãi au încercat sã o ia prin forþã (Mat.
11:12). Conducãtorii religioºi din timpul lui
Isus (cei ce dau nãvalã) s-au împotrivit refor-
mei introdusã de Ioan, de Isus ºi de apostoli.
Expresia se ia cu nãvalã (biazetai) poate fi
tradusã la diateza pasivã: „este tratatã violent“.
(Verbul tradus prin pun mâna [harpazousin]
înseamnã „a înhãþa“, „a pune stãpânire“ în
sensul de a se împotrivi sau a emite pretenþii
asupra ei.) Acei conducãtori doreau o împã-
rãþie, dar nu felul de împãrãþie oferitã de Isus.
Din acest motiv se împotriveau mesajului ºi
încercau impunerea propriei lor conduceri. Dar
mesajul lui Ioan era adevãrat ºi dacã poporul
l-ar fi primit (NIV — n.tr.) ºi, în consecinþã,
L-ar fi acceptat pe Isus, Ioan ar fi împlinit
profeþiile lui Ilie. Ioan Botezãtorul ar fi fost
Ilie care trebuia sã vinã (cf. Mal. 4:5) numai
dacã ei ar fi acceptat mesajul. Din cauzã cã
poporul L-a respins pe Mesia, venirea lui Ilie
va avea loc în viitor (cf. Mal. 4:6 cu Fapte
3:21).

11:16-19. Isus a  asemãnat neamul acela
cu un grup de copilaºi care ºed în pieþe ºi nu
pot fi mulþumiþi cu nimic. La fel cum copii
resping îndemnul sã „cânte“ ca la nuntã
(fluier… jucat) sau ca la înmormântare (de
jale… tânguit), poporul l-a respins atât pe
Ioan cât ºi pe Isus. Nu au fost mulþumiþi de
Ioan Botezãtorul pentru nu a mâncat ºi nu a
bãut, ºi nici de Isus care a mâncat ºi a bãut cu
pãcãtoºii. Ei au spus cã Ioan are drac, iar pe
Isus L-au respins pentru cã L-au considerat un
om mâncãcios ºi bãutor de vin, un prieten
al vameºilor ºi al pãcãtoºilor. Chiar dacã
acea generaþie nu a fost mulþumitã în nici un
fel, înþelepciunea lucrãrii lui Ioan ºi a lui
Isus va fi îndreptãþitã, adicã doveditã corec-
tã, prin rezultate, ºi anume aducerea multor
oameni în Împãrãþie.

B. Doveditã prin condamnarea oraºelor
(11:20-30)
(Luca 10:13-15, 21-22)
11:20-24. Cu toate cã scopul principal al

lui Isus la prima Lui venire pe pãmânt nu a fost
sã pronunþe judecata, El a început sã mustre
(sã denunþe, NIV — n.tr.) pãcatul. Aici El
condamnã cetãþile în care fuseserã fãcute
cele mai multe din minunile Lui — Hora-
zin, Betsaida ºi Capernaum, toate trei aproa-
pe de þãrmul nordic al Mãrii Galileii. Prin
contrast, trei cetãþi neevreieºti îngrozitor de
pãcãtoase — Tir ºi Sidon (v. 22), oraºe de pe
coasta fenicianã situate la 50, respectiv 90 de
kilometri de Marea Galileii, ºi Sodoma
(11:23), aflatã la peste 150 de kilometri în

Matei 11:4-24

43

Matei.qxd  04.01.2005  21:50  Page 43



sud — s-ar fi pocãit… dacã ar fi vãzut
minunile lui Isus. Judecata lor, oricât de teri-
bilã, este mai uºoarã decât judecata oraºelor
evreieºti. Toate cele trei oraºe galileene, în
pofida „luminii“ mai mari pe care au primit-o,
L-au respins pe Mesia ºi astãzi sunt în ruinã.
Chiar dacã Isus a locuit în Capernaum un
timp, oraºul nu va fi înãlþat… pânã la cer. În
loc de înãlþare oraºul va fi pogorât pânã la
Locuinþa morþilor.

11:25-30. În contrast faþã de condamna-
rea celor trei oraºe galileene (v. 20-24), Isus
face o mare chemare celor care se întorc la El
prin credinþã. Isus condamnase generaþia
aceea pentru reacþiile ei copilãreºti (v. 16-19).
Acum El spune cã pot fi ucenici adevãraþi
numai cei care vin la El cu credinþa unui co-
pil. Dumnezeu, pentru cã aºa a gãsit… cu
cale (cf. Ef. 1:5), a ascuns marile taine ale
lucrãrilor Lui înþelepte de cei înþelepþi ºi pri-
cepuþi (conducãtorii zilei), dar le-a desco-
perit pruncilor. Acest lucru a fost posibil
pentru cã Dumnezeu Fiul ºi Dumnezeu Tatãl
se cunosc perfect în intimitatea Trinitãþii (Mat.
11:27). („Tatãl“ apare de cinci ori în v. 25-
27.) Pornind de la acest fapt, singurii care-L
pot cunoaºte pe Tatãl ºi lucrurile pe care le-a
descoperit El, sunt cei cãrora vrea Fiul sã le
descopere aceste lucruri (cf. Ioan 6:37).

Din acest motiv Isus i-a chemat pe toþi
cei trudiþi (hoi kopiontes, „cei obosiþi dupã o
mare trudã“) ºi împovãraþi (pephortismenoi,
„cei apãsaþi de o sarcinã“; cf. phortion, „sar-
cinã“ din Mat. 11:30) sã vinã la El. Oboseala
oamenilor este cauzatã de purtarea poverilor
lor, probabil poverile pãcatului ºi ale conse-
cinþelor lui. Oamenii sunt chemaþi la Isus sã
se înjuge la acelaºi jug cu Isus. Aºezându-se
sub jugul Lui ºi învãþând de la El, vor gãsi
odihnã pentru sufletele lor împovãrate de
pãcate. Luând jugul lui Isus, ei devin adevãraþi
ucenici ai Lui ºi se alãturã Lui în propovã-
duirea înþelepciunii divine. A învãþa (math-
ete) de la Isus înseamnã a fi un adevãrat
ucenic al Lui (mathetes). Oamenii pot schimba
poverile lor epuizante cu jugul ºi sarcina
(phortion, „povarã“) Lui. Prin contrast, jugul
lui Isus este bun, iar sarcina este uºoarã. Slu-
jirea Lui nu este o povarã pentru cã El, spre
deosebire de cei care-L resping, este blând
(praus; cf. 5:5) ºi smerit.

C. Doveditã prin controversele asupra 
autoritãþii Sale (cap. 12)

1. CONTROVERSELE LEGATE DE SABAT
(12:1-21)

a. Munca în ziua de sabat (12:1-8)
(Mar. 2:23-28; Luca 6:1-5)
12:1-8. În timp ce Isus ºi ucenicii Sãi

treceau prin lanurile de grâu, într-o zi de
Sabat, ucenicii au început sã smulgã spice
de grâu ºi sã le mãnânce. Fariseii s-au legat
imediat de aceastã „încãlcare“ a Legii (Ex.
20:8-11) ºi i-au acuzat pe ucenicii lui Isus cã
muncesc în ziua Sabatului. Dupã farisei, scoa-
terea boabelor de grâu de pe tulpinã însemna
culegere, frecarea boabelor în mâini însemna
treierare, iar suflarea plevei însemna vântu-
rare!

Isus a contestat afirmaþiile fariseilor folo-
sind trei exemple. În primul rând, El a men-
þionat o întâmplare din viaþa lui David (Mat.
12:3-4). Pe când fugea de Saul, David a mân-
cat pâinile pentru punerea înaintea Dom-
nului luate din Cortul Întâlnirii (1 Sam. 21:1-
6), care erau date în mod normal numai pre-
oþilor (Lev. 24:9). David a considerat cã
rãmânerea lui în viaþã era mai importantã decât
respectarea unui detaliu. În al doilea rând, pre-
oþii din Templu munceau în ziua de sabat
(Mat. 12:5; cf. Num. 28:9-10, 18-19), ºi to-
tuºi erau consideraþi nevinovaþi. În al treilea
rând, Isus a afirmat cã El Însuºi era mai mare
decât Templul (Mat. 12:6; cf. „Unul mai ma-
re“ din v. 41-42) pentru cã este Domn ºi al
Sabatului, adicã El avea controlul asupra
activitãþilor din aceastã zi ºi El nu i-a con-
damnat pe ucenici (niºte nevinovaþi) pentru
acþiunile lor. Fariseii despãrþeau firul în patru
prin folosirea amãnuntelor legate de cules,
treierat ºi vânturat. Ei nu aveau însã milã faþã
de nevoile de bazã ale oamenilor (în acest
caz, foamea ucenicilor; cf. Deut. 23:24-25),
dar þineau foarte mult la jertfe. Isus le-a adus
aminte de cuvintele din Osea 6:6: „Milã
voiesc, iar nu jertfe”, adicã vitalitate spiritu-
alã interioarã, nu formalismul exterior.
b. Vindecãri în ziua de sabat (12:9-14)

(Mar. 3:1-6; Luca 6:6-11)
12: 9-14. Prima controversã (v. 1-8) abia

s-a încheiat când Isus a ajuns la sinagogã.
Fiind zi de sabat, oamenii se aºteptau ca Isus
sã fie prezent la sinagogã. Acolo era un om
care avea o mânã uscatã. Deoarece fariseii
cãutau în permanenþã posibilitãþi ca sã poatã
învinui pe Isus, probabil cã ei l-au adus pe
omul bolnav la sinagogã ca sã creeze un inci-
dent. Fariseii au ridicat întrebarea: „Este
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îngãduit a vindeca în zilele de Sabat?” Isus
a rãspuns la întrebarea lor, aºa cum a fãcut de
obicei, cu altã întrebare. Dacã un om are o
oaie care cade într-o groapã în ziua Saba-
tului, nu ar încerca el s-o scoatã afarã, chiar
dacã se putea considera cã a muncit? Mani-
festarea milei faþã de un animal era perfect
normalã. Oamenilor, fiind mai de preþ decât
animalele, trebuie sã li se arate milã chiar ºi
într-o zi de sabat. În acest fel Isus a respins
dinainte orice obiecþie s-ar fi putut ridica faþã
de ce avea sã facã în continuare, pentru cã
Scriptura nu interzicea acest lucru, iar logica
argumentelor Sale a fost fãrã cusur. Dar vin-
decarea omului nu a produs credinþã în fari-
sei, pentru cã ei s-au sfãtuit cum sã omoare
pe Isus.

c. Reacþia lui Isus (12:15-21)
12:15-21. Isus ºtia ce încercau fariseii sã

facã prin controversele legate de sabat. În
timp ce multe noroade au continuat sã-L ur-
meze, El a tãmãduit pe toþi bolnavii, dar le-a
spus sã nu-L facã cunoscut (cf. 9:30). A fa-
ce publicitate faptului cã El este Mesia însem-
na a stârni mai multã opoziþie. Aceasta ca sã
se împlineascã profeþia din Isaia (42:1-4), un
pasaj fãrã îndoialã mesianic. „Pasajul ser-
veºte foarte bine argumentelor lui Matei. În
primul rând, aratã cum tendinþa Regelui de a
nu ieºi în evidenþã caracterizeazã lucrarea lui
Mesia. El nu se va certa ºi nu va striga pe
strãzi. În acelaºi timp pasajul este o imagine
adecvatã a compasiunii Sale, pentru cã El nu
va frânge o trestie ruptã ºi nu va stinge un fitil
care mai fumegã […] Al doilea aspect al pro-
feþiei este cã Mesia beneficiazã de aprobarea
divinã. Chiar dacã nu strigã ºi nu se angajea-
zã în conflicte deschise, El este Robul lui Dum-
nezeu care va împlini planul lui Dumnezeu“
(Toussaint, Behold the King, p. 161).

În Matei 12:18 apare Trinitatea (citând din
Is. 42:1). Dumnezeu Tatãl spune despre Hris-
tos cã este Robul Sãu ºi Duhul Lui era peste
Mesia, care va proclama judecata. Neamu-
rile vor nãdãjdui în Hristos (Mat. 12:21).

2. CONDAMNAREA SATANICÃ (12:22-37)
(MAR. 3:20-30; LUCA 11:14-23; 12:10)
12:22-24. Cu toate cã textul nu spune

cine l-a adus pe îndrãcit la Isus, pluralul ver-
bului (I-au, v. 22) poate însemna cã este
vorba de farisei (cf. v. 14). Poate cã fariseii
l-au gãsit pe acest om ºi ºi-au dat seama cât
de dificil era cazul sãu. Era orb ºi mut, deci
comunicarea cu el era aproape imposibilã.
Nu vedea dacã i se cerea sã facã ceva ºi, cu

toate cã putea auzi, nu putea rãspunde. Isus l-a
tãmãduit imediat, alungând demonul ºi omul
a început sã vorbeascã ºi sã vadã. Toate
noroadele au fost mirate (existanto, „nu mai
puteau de mirare“; cf. comentariilor de la
7:28 unde apar alte cuvinte referitoare la uimi-
re) ºi au întrebat: Nu cumva este acesta fiul
lui David? Cu alte cuvinte: „Nu este acesta
Mesia cel promis, descendentul lui David (cf.
2 Sam. 7:14-16), care a venit sã ne conducã ºi
a adus vindecare poporului nostru?“ În timp
ce oamenii puneau aceastã întrebare, fariseii
au tras concluzia cã puterea lui Isus trebuie
atribuitã lui Beelzebul, domnul dracilor (cf.
Mat. 9:34; vezi comentarii la 10:25; Mar.
3:22, pentru sensul lui „Beelzebul“).

12:25-29. ªtiind ce gândesc fariseii, Isus
ªi-a apãrat autoritatea. A fost una dintre
rarele ocazii când El a procedat aºa, dar pro-
blema era clarã. Isus a adus trei argumente
pentru a rãspunde acuzaþiei cã lucra prin pute-
rea lui Satan. În primul rând, a spus cã, în caz
cã El alunga demonii prin puterea lui Satan,
atunci Satana scoate afarã pe Satana (v. 25-
26). De ce L-ar lãsa Satan pe Isus sã alunge
un demon ºi sã elibereze un om care se afla
sub controlul sãu? O astfel de acþiune ar
dezbina împãrãþia lui Satan ºi i-ar aduce dis-
trugerea.

În al doilea rând, Isus i-a întrebat ce cred
despre exorciºtii evrei contemporani, acei oa-
meni care scoteau dracii prin puterea lui Dum-
nezeu (v. 27). Apostolii primiserã aceastã
autoritate (10:1) ºi se credea despre alþii cã
aveau ºi ei aceastã putere. În esenþã, Isus a
afirmat: „Dacã credeþi cã exorciºtii lucreazã
prin puterea lui Dumnezeu pentru alungarea
demonilor, de ce nu credeþi cã ºi Eu am
aceeaºi putere divinã?“

În al treilea rând, prin faptul cã scotea
afarã dracii, El a demonstrat cã este mai
mare decât Satan. El putea pãtrunde pe dome-
niul lui Satan (în casa celui tare), lumea de-
monicã, ºi putea ieºi cu trofeele victoriei (v. 29).
Deoarece era capabil sã facã acest lucru,
putea sã instaureze Împãrãþia lui Dumne-
zeu printre ei (v. 18). Dacã ar fi scos demonii
prin puterea lui Satan, cu siguranþã cã nu ar fi
putut oferi poporului Împãrãþia lui Dumne-
zeu. S-ar fi contrazis singur. Faptul cã El a
venit sã aducã Împãrãþia aratã în mod clar cã
lucra cu Duhul lui Dumnezeu, nu cu puterea
lui Satan.

12:30-37. Apoi Isus le-a cerut oamenilor
sã ia o hotãrâre clarã. Ei trebuie sã fie ori cu
El, ori împotriva Lui. Celor care se îndepãr-
tau de El le-a adresat un avertisment grav.
Este de înþeles cã unii oameni nu ºi-au dat
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seama cine este Isus. Era normal ca o Per-
soanã divinã care trãieºte printre oameni sã
nu fie apreciatã deplin. Din acest motiv s-a
dat urmãtoarea permisiune: Oricine va vorbi
împotriva fiului omului, va fi iertat. Însã
chiar dacã persoana lui Isus nu era înþeleasã
în totalitate, puterea care lucra prin El nu era
permis sã nu fie înþeleasã, mai ales de cãtre
conducãtorii religioºi.

Din cauza conducãtorilor lui, poporul era
pe punctul de a lua o hotãrâre care va aduce
consecinþe ireversibile. Erau gata în mod ero-
nat sã atribuie lui Satan puterea Duhului
Sfânt care acþiona prin Isus ºi astfel sã se facã
vinovaþi de hulã împotriva Duhului Sfânt.
Acest pãcat nu poate fi comis astãzi pentru cã
ar fi necesar ca Isus sã fie prezent fizic pe
pãmânt ºi sã facã minuni prin puterea Duhu-
lui Sfânt. Dar dacã liderii, acþionând în nume-
le poporului, trãgeau concluzia cã Isus primea
putere de la Satan, ei comiteau un pãcat care
nu va fi iertat nici pe plan naþional, nici pe
plan individual (nici în veacul acesta, nici
în cel viitor). Consecinþa va fi judecata lui
Dumnezeu împotriva poporului ºi împotriva
tuturor oamenilor care nu renunþau la aceastã
concepþie.

Comparaþia pe care a fãcut-o Isus între
pomul bun ºi rodul lui bun ºi pomul rãu ºi
rodul lui rãu a arãtat care erau alternativele
(cf. 7:16-20). Isus i-a acuzat pe farisei cã erau
pui de nãpârci care nu puteau spune lucruri
bune pentru cã în inimile lor erau rãi. Oame-
nii sunt responsabili pentru fiecare faptã ºi
fiecare cuvânt, care fie îi vor achita, fie îi vor
condamna în ziua judecãþii.

3. CÃUTÃTORII DE SEMNE (12:38-50)
12:38-42 (Luca 11:29-32). Cu toate cã

Isus tocmai a fãcut un semn-minune, con-
ducãtorii religioºi au cerut un semn (din cer;
cf. Mat. 16:1). Cuvintele lor aratã cã respin-
seserã numeroasele semne de pânã atunci. De
fapt, ei spuneau: „Am vrea sã vedem un sin-
gur semn bun din partea Ta.“ Domnul afirmã
cã semnele nu sunt necesare pentru a crede,
chiar dacã El a fãcut multe semne. Numai un
neam viclean ºi preacurvar cere un semn
(cf. 16:4). („Preacurvar“ [moichalis] înseam-
nã cã Israelul era infidel din punct de vedere
spiritual lui Dumnezeu, din cauza formalis-
mului lui religios ºi al respingerii lui Mesia.)

Dar acelei generaþii nu i se va da alt
semn, decât semnul proorocului Iona (cf.
16:4). Dupã cum Iona a stat trei zile ºi trei
nopþi în pântecele chitului… fiul omului va
sta trei zile ºi trei nopþi în inima pãmântu-

lui. (Evreii considerau o parte a zilei drept o
zi întreagã, deci expresia „trei zile ºi trei
nopþi“ poate însemna cã rãstignirea a avut loc
vineri.) Este evident faptul cã prin acest semn
Isus a arãtat cã ei hotãrâserã deja sã-L res-
pingã. El nu putea împlini acest semn decât
dacã ar fi fost respins, ar fi murit ºi ar fi fost
îngropat. Atunci când semnul va fi împlinit,
va fi prea târziu pentru ca ei sã accepte drep-
tul Lui de a conduce poporul ca Rege.

Generaþia cãreia i s-a adresat El a avut un
privilegiu neobiºnuit, neacordat nici unei ge-
neraþii anterioare. Bãrbaþii din Ninive… s-au
pocãit la propovãduirea unui simplu om,
Iona. Împãrãteasa de la Miazãzi (i.e. din Se-
ba; 1 Regi 10:1-13) a venit… sã audã înþe-
lepciunea unui om, Solomon. Comportarea
ninivenilor ºi a împãrãtesei a fost lãudabilã.
Dar Unul mai mare decât Iona ºi Solomon
(cf. Mat. 12:6) era prezent în aceastã gene-
raþie, dar ei, în loc sã-L primeascã, L-au
respins. (Expresia Unul mai mare trebuie
trad. „ceva mai mare decât“, cu referire la
Împãrãþie, pentru cã termenul pleion [„mai
mare decât“] este neutru, nu masc.) Judecata
lor este sigurã atunci când vor sta în faþa
Judecãtorului în ziua din urmã. Isus repetã cã
popoarele pãgâne au reacþionat mai bine
decât Israelul (cf. 11:20-24).

12:43-45 (Luca 11:24-26). Aceastã gene-
raþie a cãutãtorilor de semne va fi condam-
natã la judecata finalã. Pentru a arãta care va
fi starea lor pe pãmânt dacã persistã în necre-
dinþã, Isus i-a comparat cu un om care a fost
eliberat de un demon (duhul necurat), poate
prin intermediul unui exorcist evreu (cf. Mat.
12:27). Dupã ce omul a fost eliberat, el a încer-
cat prin toate mijloacele umane sã facã curã-
þenie ºi ordine în viaþa lui. Dar „religia“ nu
este niciodatã eficientã ºi astfel omului îi lipsea
o convertire supranaturalã. În consecinþã, el era
supus posesiunii demonice din nou, într-un
mod mult mai grav. În loc sã fie posedat de
un demon, acum în el se gãsesc ºapte duhuri.
Starea lui din urmã este mai rea decât cea
dintâi. Fariseii ºi alþi conducãtori religioºi
se aflau în pericolul de a li se întâmpla
aºa ceva, pentru cã încercãrile lor de reformã
fãrã puterea lui Dumnezeu erau sterile. Era
evident faptul cã ei nu au înþeles puterea lui
Dumnezeu, pentru cã au confundat puterea
Duhului cu puterea lui Satan (v. 24-28).
Astfel erau pradã uºoarã pentru Satan.

12:46-50 (Mar. 3:31-35; Luca 8:19-21).
În timp ce Isus îºi încheia cuvântarea, mama
ºi fraþii Lui au vrut sã vorbeascã cu El. Apos-
tolul Ioan afirmã rãspicat cã fraþii Lui (de fapt
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fraþi vitregi, nãscuþi de Maria dupã naºterea
lui Isus) nu au crezut în El înainte de învierea
Sa (Ioan 7:5). Poate cã au încercat sã se alã-
ture lui Isus ºi sã primeascã favoruri în vir-
tutea legãturilor familiale. Isus a afirmat cã
nu poþi deveni un ucenic adevãrat pe baza
relaþiilor fizice, ci numai prin ascultarea de
voia Tatãlui. Religia (Mat. 12:43-45) ºi rela-
þiile de familie (v. 46-50) nu aduc merite îna-
intea lui Dumnezeu. Devii ucenic prin urmarea
voii lui Dumnezeu (cf. 7:21).

D. Doveditã prin schimbarea planului 
Împãrãþiei (13:1-52)
Capitolul precedent (12) este probabil

punctul principal de cotiturã din carte. Regele
ºi-a dovedit puterea prin diverse minuni. Dar
opoziþia crescândã faþã de Rege a ajuns la un
punct culminant atunci când conducãtorii
Israelului au tras concluzia cã Isus nu lucra
prin puterea divinã, ci prin puterea satanicã
(9:34; 12:22-37). Chiar dacã respingerea lor
totalã nu a avut loc decât mai târziu, zarurile
au fost aruncate. De aceea Isus ºi-a îndreptat
atenþia spre ucenicii Sãi ºi a început sã le dea
învãþãturi în mai multe direcþii. Acesta este
unul dintre discursurile importante din Evan-
ghelia lui Matei (altele se aflã în cap. 5-7; 10;
23-25).

Matei 12:46-13:1
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„Tainele“ Noului Testament 
(adevãruri necunoscute anterior, dar revelate acum) 

Matei 13:11 — „tainele [secretele, misterele] Împãrãþiei cerurilor“
Luca 8:10 — „tainele [secretele] împãrãþiei lui Dumnezeu“
Romani 11:25 — „taina aceasta: o parte din Israel a cãzut într-o împietrire“
Romani 16:25-26 — „descoperirea tainei, care a fost þinutã ascunsã timp de veacuri, 

dar a fost arãtatã acum“
1 Corinteni 4:1 — „slujitori ai lui Hristos… ispravnici ai tainelor [misterelor] 

lui Dumnezeu“ 
Efeseni 1:9 — „taina voii Sale“
Efeseni 3:2-3 — „isprãvnicia harului lui Dumnezeu… Prin descoperire 

dumnezeiascã am luat cunoºtinþã de taina aceasta“
Efeseni 3:4 — „taina lui Hristos“
Efeseni 3:9 — „isprãvnicia acestei taine, ascunse de veacuri de Dumnezeu“
Efeseni 5:32 — „Taina aceasta este mare… Hristos ºi… Bisericã“
Coloseni 1:26 — „taina þinutã ascunsã din veºnicii ºi în toate veacurile, 

dar descoperitã acum“
Coloseni 1:27 — „bogãþia slavei tainei acesteia… Hristos în voi“
Coloseni 2:2 — „taina lui Dumnezeu Tatãl, adicã pe Hristos“
Coloseni 4:3 — „taina lui Hristos“
2 Tesaloniceni 2:7 — „taina [misterul] fãrãdelegii a ºi început sã lucreze“
1 Timotei 3:9 — „sã pãstreze taina credinþei într-un cuget curat“
1 Timotei 3:16 — „mare este taina evlaviei“
Apocalipsa 1:20 — „Taina celor ºapte stele…: [ele] sunt îngerii celor 

ºapte Biserici“
Apocalipsa 10:7 — „se va sfârºi taina lui Dumnezeu“
Apocalipsa 17:5 — „o tainã: Babilonul cel mare“
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1. PILDA SEMÃNÃTORULUI (13:1-23)
13:1-9 (Mar. 4:1-9; Luca 8:4-8). În

timp ce Isus a continuat sã se ocupe de o
mulþime de noroade, a fãcut ceea ce nu mai
fãcuse înainte. Pentru prima datã în Evan-
ghelia lui Matei, Isus a spus pilde. Cuvântul
„pildã“ (sau „parabolã“ — n.tr.) provine din
douã cuvinte greceºti (para ºi ballo) care
înseamnã împreunã: „a pune chiar alãturi de“.
O pildã, ca un exemplu, face o comparaþie
între un adevãr cunoscut ºi un adevãr necu-
noscut; pune unul lângã altul cele douã ade-
vãruri. În prima din cele ºapte pilde din acest
capitol, Isus a vorbit despre un agricultor,
semãnãtorul, care a pus sãmânþã în ogorul
lui. Aspectul important al povestirii îl repre-
zintã rezultatele semãnãrii, pentru cã sãmânþa
a cãzut pe patru feluri de terenuri: lângã drum
(Mat. 13:4), pe locuri stâncoase (v. 5), între
spini (v. 7) ºi în pãmânt bun (v. 8). Agricul-
torul a avut deci patru feluri de rezultate.

13:10-17 (Mar. 4:10-12; Luca 8:9-10).
Ucenicii au observat imediat o schimbare în
metoda lui Isus de a învãþa. Ei s-au apropiat
ºi L-au întrebat de ce vorbeºte în pilde.
Domnul le-a dat trei motive. În primul rând,
comunica prin pilde pentru a continua sã des-
copere adevãrul ucenicilor Sãi (Mat. 13:11-
12a). Domnul le-a spus cã le face de cunos-
cut tainele Împãrãþiei cerurilor. Cuvântul
este tradus prin „misterele“ în unele traduceri
englezeºti ale Bibliei. Acest termen se referã
în Noul Testament la adevãruri nerevelate în
Vechiul Testament, dar fãcute de cunoscut
acum celor care învãþau.

De ce a folosit Matei frecvent expresia
„Împãrãþia cerurilor“, iar Marcu, Luca ºi Ioan
au folosit numai „Împãrãþia lui Dumnezeu“ ºi
niciodatã „Împãrãþia cerurilor“? Unii cercetã-
tori sunt de pãrere cã termenul „cerurilor“ se
referea într-un mod indirect la Dumnezeu,
evreii evitând, din reverenþã, sã foloseascã
cuvântul „Dumnezeu“. Totuºi Matei a folosit
ocazional expresia „Împãrãþia lui Dumnezeu“
(12:28; 19:24; 21:31, 43), iar cuvântul „Dum-
nezeu“ l-a folosit de aproape 50 de ori. Este
posibil ca el sã fi fãcut în mod intenþionat o
distincþie: în „Împãrãþia lui Dumnezeu“ nu
sunt incluºi niciodatã oameni nemântuiþi, dar
în „Împãrãþia cerurilor“ se aflã atât oameni
mântuiþi cât ºi alþii care afirmã cã sunt cre-
ºtini, dar nu sunt. Acest fapt se poate vedea în
pilda neghinei (vezi comentariile de la 13:24-
30, 36-43), pilda seminþei de muºtar (vezi
comentariul de la v. 31-35) ºi pilda nãvodului
(vezi comentariile de la v. 47-52).

Este semnificativ faptul cã Isus nu a vor-
bit despre nici o „tainã“ a Împãrãþiei cerurilor
înainte ca poporul sã ia o hotãrâre în privinþa
Lui. Hotãrârea a fost luatã de conducãtori
atunci când au atribuit puterea divinã a lui
Isus lui Satan (9:34; 12:22-37). Acum Isus a
descoperit unele fapte despre conducerea Lui
pe pãmânt care nu au fost spuse în Vechiul
Testament. Mulþi profeþi din Vechiul Testa-
ment au prezis cã Mesia va elibera poporul
Israel ºi Îºi va instaura Împãrãþia pe pãmânt.
Isus a venit sã le ofere Împãrãþia (4:17), dar
poporul L-a respins (12:24). Ce se va întâmpla
cu Împãrãþia lui Dumnezeu din cauza acestei
respingeri? „Tainele“ Împãrãþiei reveleazã
acum faptul cã între respingerea Regelui de
cãtre Israel ºi acceptarea Lui ulterioarã de
cãtre popor va exista o întreagã epocã.

În al doilea rând, Isus a vorbit în pilde
pentru a ascunde adevãrul de necredincioºi.
Tainele Împãrãþiei vor fi date ucenicilor, dar
vor fi ascunse de conducãtorii religioºi care
L-au respins pe El (13:11b, lor nu le-a fost
dat). Mai mult, chiar ºi ceea ce au ºtiut îna-
inte nu le va mai fi clar (v. 12). Astfel folo-
sirea pildelor în învãþãturile lui Isus a avut ºi
un aspect al judecãþii. Folosind pildele, Isus
putea predica la un numãr la fel de mare de
oameni ca ºi înainte, dar apoi se retrãgea cu
ucenicii Lui ºi le explica întregul sens al cu-
vintelor Lui.

În al treilea rând, El a vorbit în pilde pen-
tru a împlini Isaia 6:9-10. Atunci când Isaia
ºi-a început lucrarea, Dumnezeu i-a spus cã
oamenii nu vor înþelege mesajul sãu. Isus a
avut o experienþã asemãnãtoare. El a predicat
Cuvântul lui Dumnezeu ºi mulþi oameni au
vãzut acest lucru, dar nu l-au înþeles cu ade-
vãrat; au auzit dar nu au reuºit sã înþeleagã
(Mat. 13:13-15).

Spre deosebire de aceºti oameni, era feri-
ce de ucenici pentru cã ei vãd (înþeleg) ºi aud
aceste adevãruri (v. 16), adevãruri pe care
oamenii din Vechiul Testament au dorit sã le
cunoascã (v. 17; cf. 1 Petru 1:10-11), lucru
care constituia un privilegiu pentru ei. Uce-
nicii lui Isus au auzit aceleaºi adevãruri ca ºi
conducãtorii naþiunii, dar reacþia lor a fost
total diferitã. Ucenicii au vãzut ºi au crezut;
conducãtorii au vãzut ºi au respins. Deoarece
conducãtorii s-au întors de la lumina care le-a
fost datã, Dumnezeu nu le-a mai dat altã lu-
minã.

13:18-23 (Mar. 4:13-20; Luca 8:11-15).
Interpretând pilda semãnãtorului, Isus a
comparat cele patru rezultate ale semãnãrii cu
patru reacþii ale oamenilor faþã de mesajul
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privitor la Împãrãþie. Acesta era Cuvântul
predicat de Ioan, de Isus ºi de apostoli. În
primul rând, când cineva aude mesajul, dar
nu-l înþelege, Diavolul (Cel rãu; cf. Mat.
13:38-39; 1 Ioan 5:19), rãpeºte Cuvântul care
a fost semãnat. Aceasta este sãmânþa cãzu-
tã lângã drum. Urmãtoarele douã rezultate
— reprezentate prin sãmânþa cãzutã în locuri
stâncoase, care n-are rãdãcinã, ºi prin cea
cãzutã între spini (îngrijorãrile ºi înºelãciu-
nea bogãþiilor), care îneacã sãmânþa — se
referã la interesul iniþial al ascultãtorilor, inte-
res lipsit de acceptare din toatã inima. Sãmân-
þa cãzutã pe un sol stâncos îl reprezintã pe
omul care aude Cuvântul, dar se leapãdã în-
datã de el (lit., „este ofensat“, skandalizetai;
cf. Mat. 13:57; 15:12) atunci când se con-
fruntã cu un necaz datoritã exprimãrii intere-
sului faþã de Cuvânt. Numai sãmânþa care a
cãzut în pãmânt bun aduce roadã, o pro-
ducþie de o sutã… ºaizeci… treizeci de ori
mai mare decât ceea ce s-a semãnat. Cel care
crede cuvintele lui Isus (aude Cuvântul ºi-l
înþelege; el aduce roadã) va primi ºi va
înþelege mai mult (cf. 13:12).

Diferenþele între rezultate se explicã nu
prin calitatea seminþelor, ci a solurilor în care
au cãzut seminþele. Evanghelia Împãrãþiei
propovãduitã a fost aceeaºi veste bunã. Deo-
sebiri au existat între oamenii care au auzit
Cuvântul. Domnul nu a spus cã exact 25 de
procente din cei care aud mesajul vor crede,
ci faptul cã o majoritate nu vor reacþiona
pozitiv la aceastã veste bunã. Isus a arãtat
prin aceastã pildã de ce I-au respins mesajul
fariseii ºi conducãtorii religioºi. Ei nu erau
un „sol pregãtit“ pentru Cuvânt. „Taina“
Împãrãþiei prezentatã de Isus aici a fost ade-
vãrul cã vestea bunã a fost respinsã de cei
mai mulþi oameni. Acest fapt nu fusese des-
coperit în Vechiul Testament. 

2. PILDA NEGHINEI (13:24-30; 36-43)
13:24-30. În a doua pildã, Isus a folosit

din nou imaginea unui semãnãtor, dar poves-
tea este diferitã. Dupã ce agricultorul a semã-
nat o sãmânþã bunã (grâu; cf. v. 25 — n.tr.)
a venit vrãjmaºul lui noaptea ºi a semãnat
neghinã pe acelaºi pãmânt. Drept rezultat,
firele de grâu ºi neghina au crescut împre-
unã ºi situaþia a rãmas neschimbatã pânã la
seceriº, pentru cã, îndepãrtând neghina ar fi
fost smuls ºi grâul (v. 28-29). Cele douã tipuri
de plante au fost lãsate sã creascã amân-
douã împreunã pânã la seceriº, când va fi
smulsã întâi neghina ºi apoi distrusã. Apoi,
grâul va fi adunat în grânarul stãpânului.

13:31-35. Aceste versete sunt discutate
ulterior, dupã versetul 43.

13:36-43. Dupã ce Isus ºi ucenicii Lui
au intrat într-o casã, departe de prezenþa no-
roadelor, ei L-au întrebat care este sensul
pildei „grâului  ºi neghinei“. În primul rând,
El le-a spus cã semãnãtorul care seamãnã
sãmânþa bunã este fiul omului, Însuºi Dom-
nul. Acest lucru este un punct de plecare
important în înþelegerea pildelor. Pildele se
referã la perioada de timp care a început o
datã cu lucrarea Domnului Însuºi pe pãmânt
ºi cu proclamarea veºtii bune.

În al doilea rând, þarina este lumea unde
se rãspândeºte vestea bunã.

În al treilea rând, sãmânþa bunã îi repre-
zintã pe fiii Împãrãþiei. Sãmânþa bunã din
aceastã pildã corespunde seminþei roditoare
din prima pildã. Neghina sunt fiii Celui rãu
(cf. v. 19) ºi a fost semãnatã printre grâu de
vrãjmaºul… Diavolul. Aceastã stare a Împã-
rãþiei nu a fost descoperitã în Vechiul Testa-
ment, care a vorbit despre o Împãrãþie a
neprihãnirii în care rãul va fi biruit.

În al patrulea rând, seceriºul este sfârºi-
tul veacului, iar secerãtorii sunt îngerii (cf.
v. 49). Acest fapt ne aratã care este sfârºitul
perioadei la care se referã pildele. „Sfârºitul
veacului“ reprezintã terminarea „veacului“
prezent înainte ca Hristos sã-ºi instaureze
Împãrãþia mesianicã. Astfel, perioada de timp
la care se referã pildele din Matei 13 este cea
dintre lucrarea lui Hristos pe pãmânt ºi jude-
cata de la revenirea Sa. La a doua Sa venire,
îngerii Sãi îi vor strânge pe cei rãi ºi îi vor
arunca în focul judecãþii (v. 40-42; cf. v. 49-
50; 2 Tes. 1:7-10; Apoc. 19:15). 

Atunci va fi plânsul ºi scrâºnirea dinþi-
lor. Matei vorbeºte des despre aceastã reacþie
în faþa judecãþii (Mat. 8:12; 13:42, 50; 22:13;
24:51; 25:30), iar Luca a prezentat-o o singurã
datã (Luca 13:28). De fiecare datã când este
folositã aceastã expresie, ea se referã la jude-
carea pãcãtoºilor înainte de mileniu. „Plânsul“
se referã la tristeþe ºi suferinþã (agonia emoþio-
nalã a celor pierduþi din Iad), iar „scrâºnirea
dinþilor“ vorbeºte despre durere (agonia fizicã
din Iad). Acestea sunt câteva din multele
referinþe din Matei la judecatã. Atunci cei
neprihãniþi vor strãluci ca soarele în Împã-
rãþia Tatãlui lor (Mat. 13:43; cf. Dan. 12:3).

În aceastã perioadã dintre respingerea lui
Isus ºi revenirea lui viitoare, El, Regele, este
absent dar Împãrãþia Lui continuã sã existe,
chiar dacã e descoperitã într-o nouã formã.
Acest „veac“ este mai larg decât „epoca“ Bi-
sericii, dar o include ºi pe aceasta. Biserica
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nu a fost înfiinþatã înainte de ziua Cincize-
cimii, iar perioada ei se va încheia la Rãpire,
cel puþin cu ºapte ani înainte de terminarea
acestui „veac“. Aceastã „perioadã a tainelor“
este caracterizatã de o credinþã adevãratã, dar
ºi de o credinþã falsã, deosebirea dintre cele
douã urmând a fi fãcutã la judecata finalã.
Aceastã perioadã a tainelor nu înseamnã cã
Evanghelia va avea un succes universal, aºa
cum susþin postmileniºtii, nici cã Isus va
domni pe pãmânt. Este doar perioada dintre
cele douã veniri ale lui Isus pe pãmânt,
înainte de revenirea Lui pentru instaurarea
Împãrãþiei promise lui David prin fiul sãu
mai mare.

3. PILDA SEMINÞEI DE MUªTAR 
(13:31-32)
(MAR. 4:30-32; LUCA 13:18-19)
13:31-32. Isus a spus mulþimii o altã

pildã în care a fãcut o asemãnare între Împã-
rãþia cerurilor ºi un grãunte de muºtar.
Aceastã sãmânþa era cea mai micã dintre
seminþele de grãdinã cunoscute. (Seminþele
semãnate în livezile noastre, mai mici decât
cele de muºtar, erau necunoscute în acea par-
te a lumii.) De asemenea, prin expresia „micã
la fel ca un grãunte de muºtar“, oamenii se
referau la lucruri neobiºnuit de mici (ex., „o
credinþã cât un grãunte muºtar“, 17:20).

Cu toate cã sãmânþa este atât de micã,
planta creºte foarte mult (pânã la 4-5 metri!)
într-un sezon ºi este un loc unde pãsãrile ce-
rului îºi fac cuiburi. Isus nu a oferit o expli-
caþie directã a acestei pilde, dar sensul ei
poate fi cã oamenii care L-au urmat, incluºi
uneori în grupul cu numele de creºtinism,
despre care Isus a vorbit în a doua pildã, vor
avea un început nesemnificativ, dar vor deve-
ni în scurt timp o mare entitate. Acest grup va
include atât credincioºi cât ºi necredincioºi,
fapt arãtat de pãsãrile care-ºi fac cuiburi pe
ramurile pomului. Totuºi, alþi cercetãtori sunt
de pãrere cã prezenþa pãsãrilor nu se referã la
rãu, ci este doar o expresie a prosperitãþii ºi
bogãþiei.

4. PILDA ALUATULUI (13:33-35)
(MAR. 4:33-34; LUCA 13:20)
13:33-35. În a patra pildã, Isus a compa-

rat Împãrãþia cerurilor cu un aluat care,
atunci când este pus în trei mãsuri de fãinã
de grâu continuã sã acþioneze pânã când s-a
dospit toatã plãmãdeala. Mulþi cercetãtori
au susþinut cã aluatul reprezintã rãul prezent
în intervalul dintre cele douã veniri ale Re-
gelui pe pãmânt. Aluatul reprezintã deseori în

Biblie rãul (ex., Ex. 12:15; Lev. 2:11; 6:17;
10:12; Mat. 16:6, 11-12; Mar. 8:15; Luca
12:1; 1 Cor. 5:7-8, Gal. 5:8-9). Dar, în cazul
în care aluatul din aceastã pildã reprezintã
rãul, ideea ar fi redundantã pentru cã pãcatul
a fost deja reprezentat de neghina din a doua
pildã. Din acest motiv, unii cred cã Isus s-a
gândit aici la caracterul activ al aluatului. O
datã ce procesul fermentãrii începe, este impo-
sibil de oprit. Poate cã Isus a vrut sã spunã cã
numãrul celor care declarã cã aparþin Împã-
rãþiei va creºte ºi nimic nu va putea opri acest
proces. Aceastã interpretare este conformã cu
natura aluatului ºi are sens în ordinea logicã
în care sunt prezentate aceste pilde.

Matei a adãugat (Mat. 13:34-35) cã acest
lucru este conform afirmaþiilor anterioare ale
lui Isus (cf. v. 11-12). Vorbind în pilde, Isus
împlinea Scriptura (Ps. 78:2) ºi, în acelaºi
timp, învãþa adevãruri nerevelate anterior.

13:36-43. Vezi comentariile acestor
versete la paragraful cu titlul „2. PILDA
NEGHINEI (13:24-30; 36-43)“.

5. PILDA COMORII ASCUNSE (13:44)
13:44. În a cincia pildã Isus a comparat

Împãrãþia cerurilor cu o comoarã ascunsã
într-o þarinã. Omul care a descoperit co-
moara, cumpãrã þarina aceea ca sã aibã co-
moara pentru el. Deoarece Domnul nu a
explicat aceastã pildã, au apãrut multe inter-
pretãri ale ei. În ordinea logicã a prezentãrii
din acest capitol, cel mai bine înþelegem
aceastã pildã ca referindu-se la Israel, „o
comoarã deosebitã“ a lui Dumnezeu (Ex.
19:5; Ps. 135:4, GBV). Unul din motivele ve-
nirii lui Isus pe pãmânt a fost rãscumpãrarea
Israelului, astfel încât El sã fie considerat Cel
care a vândut tot cea a avut (viz., gloriile ceru-
lui; cf. Ioan 17:5; 2 Cor. 8:9; Fil. 2:5-8) pen-
tru a cumpãra comoara.

6. PILDA MÃRGÃRITARULUI DE MARE 
PREÞ (13:45-46)
13:45-46. Aceastã pildã, care nici ea nu a

fost explicatã de Domnul, poate fi legatã de
pilda precedentã. Mãrgãritarul de mare preþ
poate reprezenta Biserica, mireasa lui Isus
Hristos. Un mãrgãritar (o perlã, GBV) este
format în mod unic. „Formarea lui are loc
datoritã unei iritãri a pãrþii moi a unei scoici.
Într-un sens, Biserica a fost formatã din
rãnile lui Hristos ºi existenþa ei este posibilã
prin moartea ºi sacrificiul Sãu“ (John F.
Walvoord, Matthew: Thy Kingdom Come, p.
105). Acel negustor care a vândut tot ce are
pentru a cumpãra mãrgãritarul de mare preþ Îl
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reprezintã pe Isus Hristos care, prin moartea
Sa, a asigurat rãscumpãrarea celor care vor
crede. Aceste douã pilde prezentate una dupã
alta — pilda comorii ascunse ºi a mãrgãrita-
rului de mare preþ — ne învaþã cã în perioada
când Regele este absent, Israelul va continua
sã existe, iar Biserica va creºte.

7. PILDA NÃVODULUI (13:47-52)
13:47-50. A ºaptea pildã a lui Isus este o

comparaþie dintre Împãrãþia cerurilor ºi un
nãvod aruncat în mare, astfel încât s-a prins
o mare cantitate de peºti. Pescarii au scos
nãvodul la mal pentru a sorta peºtii, punând
ce este bun… în vase ºi aruncând ce este
rãu. Isus a spus cã aceastã sortare este acþi-
unea de separare de cãtre îngeri a celor rãi de
cei buni la sfârºitul veacului (v. 49; cf. v.
37-43). Aceastã despãrþire va avea loc atunci
când Isus Hristos se va întoarce pentru a-ªi
instaura împãrãþia pe pãmânt (cf. 25:30).

13:51-52. Isus… i-a întrebat pe ucenici
dacã au înþeles tot ce le-a spus. Rãspunsul
lor: „Da, Doamne“, este surprinzãtor, pentru

cã nu au putut cunoaºte toate implicaþiile
acestor pilde. De fapt, întrebãrile ºi acþiunile
ulterioare ale ucenicilor dovedesc cã nu au
înþeles pe deplin pildele. Dar Isus îndeplinea
rolul unui gospodar care scoate din vistie-
ria lui lucruri noi ºi lucruri vechi.

În aceste ºapte pilde, El a prezentat câte-
va adevãruri pe care le cunoºteau ºi altele
care au fost noi pentru ei. Ei ºtiau despre o
Împãrãþie în care va domni ºi va conduce
Mesia, dar nu ºtiau cã va fi respinsã atunci
când va fi oferitã. ªtiau cã în Împãrãþie va
exista neprihãnirea, dar nu ºtiau cã va exista
ºi rãul. Isus le-a arãtat un adevãr nou: peri-
oada dintre respingerea ºi revenirea Lui pe
pãmânt va fi caracterizatã de existenþa unor
oameni care vor afirma cã sunt ucenici, dar
unii vor fi buni, ceilalþi vor fi rãi. Aceastã erã
va avea un început nesemnificativ, dar va
deveni o mare „Împãrãþie“ a celor care afirmã
cã sunt credincioºi. O datã procesul pornit, nu
mai poate fi oprit, iar în cadrul lui, Dumnezeu
Îºi pãstreazã poporul Israel ºi Îºi creeazã
Biserica. Perioada dintre cele douã veniri ale
lui Isus pe pãmânt se va termina cu o judecatã
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Pildele Împãrãþiei din Matei 13 

Pildele Textul Semnificaþia

1. Semãnãtorul 13:1-23 Vestea bunã a Evangheliei va fi respinsã de 
cei mai mulþi oameni.

2. Neghina 13:24-30, Oamenii cu o credinþã adevãratã vor coexista cu 
36-43 oamenii cu o credinþã falsã între cele douã veniri 

ale lui Isus pe pãmânt.

3. Grãuntele de muºtar 13:31-32 Creºtinismul, din care fac parte atât credincioºi 
cât ºi necredincioºi, va creºte numeric, fãrã ca 
dezvoltarea sã fie opritã.

4. Aluatul 13:33-35 Numãrul oamenilor care declarã cã îi aparþin lui 
Dumnezeu va creºte fãrã ca aceastã creºtere sã 
fie opritã.

5. Comoara ascunsã 13:44 Hristos a venit sã cumpere (sã rãscumpere) 
Israelul, comoara deosebitã a lui Dumnezeu.

6. Mãrgãritarul 13:45-46 Hristos ªi-a dat viaþa pentru a asigura rãscumpã-
rarea Bisericii Sale.

7. Nãvodul 13:47-52 Îngerii îi vor separa pe cei pãcãtoºi de cei 
neprihãniþi la venirea lui Hristos.
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prin care Dumnezeu îi va separa pe cei pãcã-
toºi de cei neprihãniþi, iar neprihãniþii vor
intra în împãrãþia pãmânteascã sã domneascã
împreunã cu Hristos. Isus a rãspuns prin
aceste pilde întrebãrii: Ce s-a întâmplat cu
Împãrãþia? Rãspunsul: Împãrãþia lui Dumne-
zeu va fi instauratã la a doua venire a lui Isus;
pânã atunci binele ºi rãul vor coexista.

E. Doveditã prin diverse acte de respingere
(13:53-16:12)
1. RESPINGEREA ÎN ORAªUL NAZARET 

(13:53-58)
(MAR. 6:1-6)
13:53-58. Dupã ce ªi-a învãþat ucenicii,

Isus s-a întors în patria Sa (Nazaret; Luca
1:26-27; Mat. 2:23; 21:11; Ioan 1:45) ºi i-a
învãþat pe oameni în sinagogã. În timpul unei
vizite anterioare, mulþimea I-a respins învãþã-
tura ºi a încercat sã-L arunce într-o prãpastie
(Luca 4:16-29). De data aceasta oamenii au
fost impresionaþi de înþelepciunea ºi minu-
nile Lui, dar totuºi L-au respins. Ei Îºi amin-
teau de El ca de fiul tâmplarului (Mat. 13:55).
Au menþionat numele a patru fraþi (vitregi),
nu veriºori, ai lui Isus, nãscuþi în familia
Mariei ºi a lui Iosif dupã naºterea lui Isus
Hristos. Trei dintre aceºti fii — Iacov…
Simon ºi Iuda — nu trebuie confundaþi cu
trei dintre cei doisprezece cu aceleaºi nume.
Oamenii din Nazaret au refuzat sã creadã în
Isus Hristos ºi I-au stingherit lucrarea acolo.
Problema din Nazaret era pericolul familiari-
tãþii, pentru cã locuitorii oraºului nu au putut
vedea în Isus decât un bãrbat tânãr care a
crescut printre ei. Cu siguranþã cã un om atât
de „obiºnuit“ nu putea fi Mesia. În consecin-
þã, L-au respins pe Mesia ºi au gãsit o pricinã
de poticnire în El. Isus nu a fost surprins
pentru cã a citat un proverb cunoscut, ºi
anume, un prooroc nu este preþuit în patria
ºi în casa lui. Drept rezultat al necredinþei
lor, Isus a fãcut puþine minuni acolo.

2. RESPINGEREA PRIN ACÞIUNILE LUI 
IROD (CAP. 14)

a. Executarea lui Ioan Botezãtorul (14:1-12)
(Mar. 6:14-29; Luca 3:19-20; 9:7-9).
14:1-12. Vestea despre Isus ºi minunile

Sale s-a rãspândit ºi a auzit ºi Irod despre
Isus ºi puterea Lui miraculoasã. Este vorba de
Irod Antipa, care conducea un sfert din Israel
(de aici ºi numele de tetrarhul, GBV),
inclusiv Galilea ºi Perea. El a domnit între
4 î.Hr. ºi 39 d.Hr. Tatãl sãu, Irod Cel Mare a

ucis copiii din Betleem (2:16). Irod Antipa
L-a judecat pe Isus la procesul Sãu (Luca
23:7-12).

Irod a tras concluzia cã Isus era Ioan
Botezãtorul… înviat din morþi (cf. Luca
9:7). Ultima datã când Ioan Botezãtorul a fost
menþionat de Matei a fost cu ocazia trimiterii
de mesageri la Isus ca sã-L întrebe în legãturã
cu identitatea Sa (Mat. 11:2-14). Povestea
vieþii lui Ioan a fost completatã acum de Ma-
tei. Irod prinsese pe Ioan… din pricina
Irodiadei. Ioan l-a acuzat în public pe Irod,
care trãia cu Irodiada, cumnata lui. Ea era ne-
vasta fratelui sãu Filip, deci relaþia lor era
imoralã. Irod Antipa ar fi vrut sã-l execute pe
Ioan, dar se temea… pentru cã norodul îl
iubea pe Ioan ºi-l considera un prooroc. De
aceea s-a mulþumit sã-l împiedice pe Ioan sã
aparã în public, aruncându-l în temniþã. Dar
la sãrbãtorirea naºterii lui Irod, Salome, fata
Irodiadei, a dansat (GBV). Irod a fost încân-
tat, de aceea s-a pripit ºi i-a promis cã îi va
da orice. Cererea ei: Dã-mi aici, într-o far-
furie, capul lui Ioan Botezãtorul, nu a fost
ideea ei, ci a fost îndemnatã de mamã-sa,
Irodiada. Cu toate cã aceastã cerere l-a întri-
stat (lypetheis înseamnã a suferi sau a fi foar-
te trist; cf. 18:31; 19:22) pe Irod, el a fost
prins în capcana jurãmintelor sale (14:9) ºi
i-a îndeplinit dorinþa, lui Ioan tãindu-se astfel
capul. Ucenicii lui Ioan l-au îngropat ºi I-au
spus lui Isus ce s-a întâmplat. Fapta lui Irod
este un alt exemplu al respingerii lui Isus,
pentru cã Matei a unit atât de mult lucrãrile
celor doi oameni încât se considerã cã ceea ce
s-a întâmplat unuia avea un efect direct ºi asu-
pra celuilalt. Respingându-l pe antemergãto-
rul Regelui, Irod L-a respins ºi pe Regele care
a venit dupã el.

b. Plecarea lui Isus (14:13-36)
Când Isus a auzit de moartea lui Ioan

Botezãtorul, s-a retras împreunã cu ucenicii
într-un loc mai izolat. De acum înainte Isus
s-a ocupat în primul rând de ucenicii Lui.
Scopul Lui a fost sã-i instruiascã în lumina
faptului cã îi va pãrãsi. Nu a mai spus aproa-
pe nimic poporului pentru a-l convinge cã El
este Mesia.

14:13-21 (Mar. 6:30-44; Luca 9:10-17;
Ioan 6:1-14). Oamenii au aflat unde s-a dus
Isus ºi ucenicii Sãi. Noroadele au plecat
dupã El de-a lungul þãrmului nordic al Mãrii
Galileii ºi L-au ajuns. Fiindu-I milã (esplan-
chnisthe; cf. comentariilor de la Mat. 9:36) de
mulþime, Isus a vindecat pe cei bolnavi.
Când s-a înserat, ucenicii au vrut sã dea
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drumul noroadelor deoarece în locul acela
pustiu nu existau alimente pentru hrãnirea
unei mulþimi atât de mari. Domnul însã a
spus: N-au nevoie sã plece… daþi-le voi sã
mãnânce. Dar ei nu aveau decât cinci pâini
ºi doi peºti. Cu aceste elemente în mâinile lui
Isus, s-a produs o minune. Pâinea ºi peºtii
s-au înmulþit continuu pânã când toþi au mân-
cat ºi s-au sãturat. A fost mâncare mai mult
decât suficientã deoarece s-au adunat douã-
sprezece coºuri pline cu rãmãºiþele de fãrâ-
mituri. Cei care mâncaserã au fost aproxi-
mativ cinci mii de bãrbaþi, plus femei ºi…
copii, deci este posibil ca în total sã fi fost
vorba de 15.000 sau chiar de 20.000 de oa-
meni.

Aceastã minune a avut loc la Betsaida
(vezi comentariile de la Luca 9:10), cu puþin
timp înainte de Paºte (Ioan 6:4). Este singura
minune a lui Isus prezentatã în toate cele patru
Evanghelii. Semnificaþia acestei minuni avea
drept scop sã-i înveþe ceva pe ucenici. Isus a
exemplificat tipul de lucrare pe care o vor
avea ei dupã plecarea Lui. Se vor ocupa de
hrãnirea oamenilor, dar cu hranã spiritualã.
Sursa hranei va fi Însuºi Domnul. Când hrana
se va termina, la fel cum s-a întâmplat cu pâi-
nea ºi cu peºtii, trebuia sã se întoarcã la Dom-
nul pentru a mai primi. El le va da hranã, dar
hrãnirea trebuia sã fie fãcutã prin ei. Oamenii
pe care i-a hrãnit Isus au tras concluzia cã El
este Profetul aºteptat (Ioan 6:14-15; Deut.
18:15) ºi au încercat sã-L facã Rege. Cel care
putea vindeca bolile fizice ºi putea asigura
hrana din abundenþã, trebuia sã fie Regele.
Dar nu era momentul potrivit, deoarece con-
ducãtorii poporului luaserã deja o decizie în
privinþa Lui (Mat. 12:24), iar respingerea Lui
oficialã va avea loc peste puþin timp.

14:22-36 (Mar. 6:45-56; Ioan 6:15-21).
Isus i-a trimis pe ucenicii Sãi cu barca. Dupã
ce a dat drumul noroadelor, S-a suit singur
pe munte sã Se roage (cf. Ioan 6:15). Trimite-
rea ucenicilor cu barca a realizat douã lucruri:
i-a îndepãrtat de mulþime ºi le-a dat ocazia sã
mediteze la semnificaþia minunii înfãptuite
prin ei. Dar, destul de repede, a venit o fur-
tunã. Între orele trei ºi ºase dimineaþa (a patra
strajã; Cornilescu, notiþã subsol) Isus a
venit la ei, umblând pe mare pânã la barca
lor — „douãzeci ºi cinci sau treizeci de sta-
dii“ (Ioan 6:19; între 4,5 ºi 5,5 km; n.tr.).
Puterea Lui asupra naturii era evidentã, dar
mai exista o lecþie a credinþei pe care ucenicii
trebuia sã o înveþe. Teama lor cã au vãzut o
nãlucã (Mat. 14:26) s-a risipit când Isus le-a
spus cã este El.

Petru însã a vrut sã fie sigur cã este într-
adevãr Domnul. El a spus: Doamne…dacã
eºti Tu, porunceºte-mi sã vin la Tine pe
ape. Rãspunsul lui Isus a fost scurt: Vino! La
început Petru a demonstrat cã are credinþã,
pentru cã a coborât din corabie ºi a început
sã umble pe ape spre Domnul. (Numai Ma-
tei consemneazã umblarea lui Petru pe mare.)
Istoria consemneazã numai doi oameni um-
blând pe apã: Isus ºi Petru. Dar credinþa lui
Petru s-a clãtinat când a vãzut cã vântul era
tare, adicã a vãzut efectul vântului asupra
mãrii. În timp ce începea sã se scufunde,
Petru a strigat cãtre Domnul. Domnul l-a
apucat… îndatã. Isus l-a mustrat pe Petru
pentru lipsa lui de credinþã (cf. 6:30; 8:26;
16:8), cauza care a dus la scufundarea sa.
Când au ajuns în corabie, furtuna s-a oprit ºi
ucenicii uimiþi I s-au închinat. Concepþia lor
despre El s-a mãrit ºi L-au recunoscut drept
Fiul lui Dumnezeu. Concepþia lor despre
Isus s-a deosebit foarte mult de cea a oame-
nilor din þinutul Ghenezaretului (14:34), o
câmpie fertilã siuatã în sud-vestul Capernau-
mului. Când aceºti oameni au aflat cã Isus a
sosit acolo, au adus la El pe toþi bolnavii ca
sã fie vindecaþi. Atingerea de poala hainei
Lui ne aduce aminte de o femeie din acel
loc care avea hemoragie ºi S-a atins de haina
Lui (9:20). Cu toate cã au recunoscut în
Isus un mare Vindecãtor, ei nu au înþeles
pe deplin cine este El. Însã cunoaºterea
ucenicilor despre identitatea Lui adevãratã
creºtea permanent. 

3. RESPINGEREA ÎN CONTROVERSELE 
CU LIDERII RELIGIOªI (15:1-16:12)

a. Prima controversã ºi rezultatul ei (cap. 15)
15:1-9 (Mar. 7:1-13). Vestea despre

învãþãturile ºi faptele lui Isus s-a rãspândit în
toatã þara. Autoritãþile din Ierusalim ºtiau tot
ce fãcea Isus, pentru cã o delegaþie din Ieru-
salim a sosit în Galilea ca sã-L chestioneze în
legãturã cu datina evreilor. Ei i-au atacat pe
ucenicii Lui, acuzându-i cã nu respectã tradi-
þia bãtrânilor a spãlãrii ceremoniale a mâini-
lor când mãnâncã. Aceastã tradiþie (rabinicã,
nu mozaicã) consta într-un ritual complex al
spãlãrii nu numai a mâinilor, ci ºi a paharelor,
ulcioarelor ºi a vaselor de aramã (GBV; Mar.
7:3-4). Isus a trecut imediat la ofensivã împo-
triva conducãtorilor religioºi ºi i-a întrebat de
ce încalcã porunca directã a lui Dumnezeu.
El a citat porunca a cincia, privitoare la cin-
stirea pãrinþilor (Mat. 15:4; Ex. 20:12). Evreii
considerau respectarea pãrinþilor atât de
importantã încât oricine îºi blestema pãrinþii
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era pedepsit… cu moartea (Ex. 21:17; Lev.
20:9).

Isus a arãtat cum aceºti conducãtori reli-
gioºi au desfiinþat aceastã poruncã (Mat.
15:6). Nu trebuia decât sã afirme cã un anu-
mit lucru era închinat lui Dumnezeu. Obiec-
tul respectiv nu mai putea fi folosit de acel
om, ci era pãstrat într-un loc separat. Era o
metodã abilã de a nu da pãrinþilor anumite
lucruri. Bineînþeles cã persoana respectivã pãs-
tra acel lucru în casa lui, pus deoparte pentru
Dumnezeu. Isus a condamnat aceastã prac-
ticã, numind-o ipocritã (v. 7) pentru cã, deºi
pãrea spiritualã, scopul ei era pãstrarea lucru-
rilor pentru sine. Refuzul de a-þi ajuta pãrinþii
era o încãlcare deliberatã a poruncii a cincia
din Decalog. Aceastã practicã a fost demas-
catã ºi de Isaia cu secole în urmã (Is. 29:13).
Religia lor consta numai din fapte ºi reguli
fãcute de oameni. Inima le era departe de
Dumnezeu ºi, în consecinþã, ei se închinã…
în zadar (GBV; maten, „steril, inutil“, un
adjectiv folosit numai aici [Mat.15:9] ºi în
pasajul paralel, Mar. 7:7; este o variantã a
adjectivului mult mai utilizat mataios, „fãrã
rezultate, inutil“) lui Dumnezeu.

15:10-20 (Mar. 7:14-23). Apoi Isus s-a
întors spre ceilalþi ºi a prevenit mulþimea
împotriva învãþãturilor conducãtorilor religi-
oºi. El a spus cã omul nu devine necurat din
cauza a ceea ce intrã în gurã, ci starea lui
necuratã este pusã în evidenþã de ceea ce iese
din gurã. Fariseii greºeau crezând cã spã-
larea îi pãstra curaþi din punct de vedere spiri-
tual. Ucenicii I-au spus cã Fariseii au gãsit
pricinã de poticnire în cuvintele Lui (cf.
Mat. 13:21, 57), sesizând faptul cã ele erau
îndreptate împotriva lor. Isus a adãugat cã
fariseii, pentru cã nu erau un rãsad… sãdit
de Tatãl Lui ceresc (o altã ocazie dintre
multe altele din Mat. în care Isus se referã la
Dumnezeu cu numele „Tatã“) erau destinaþi
dezrãdãcinãrii (judecãþii). Isus le-a spus:
Lãsaþi-i, pentru cã ºi-au ales singuri calea ºi
nimic nu-i va întoarce de pe ea. Ei erau cãlã-
uze oarbe, care îl cãlãuzeau pe un alt orb;
vor cãdea… în groapã.

Petru a cerut explicaþii suplimentare
legate de învãþãtura lui Isus (pilda se referã la
cuvintele lui Isus din 15:11; cf. Mar. 7:15-17).
De aceea Isus ªi-a dezvoltat afirmaþia prece-
dentã. Necurãþia unui om nu provine din
afarã. Ceea ce vine de afarã trece prin sis-
temul digestiv ºi este eliminat în cele din
urmã. Dar ce iese din gurã reprezintã ceea ce
se aflã în inimã ºi lucrurile din inimã înti-
neazã (GBV; sau îl aratã cum este; koinoi,
„comun, necurat ceremonial“) pe om. Gân-

durile rele (poneroi) uciderile, preacurviile
(moicheia), curviile (porneiai), furtiºa-
gurile, mãrturiile mincinoase, hulele, aces-
te fapte ºi cuvinte provin din inima rea. Iatã
lucrurile care întineazã spiritual, nu… a
mânca cu mâinile nespãlate.

15:21-28 (Mar. 7:24-30). Pentru a scãpa
de întrebãrile conducãtorilor religioºi, Isus…
a plecat din Israel ºi S-a dus în pãrþile Tiru-
lui ºi ale Sidonului, regiunea fenicianã de
coastã locuitã de neevrei. Tirul se afla la 50
de kilometri de Galilea, iar Sidonul la o de-
pãrtare de 90 de kilometri. Acolo Isus a întâl-
nit o femeie cananeancã. Locuitorii acestei
zone erau numiþi cu secole în urmã cananiþi
(Num. 13:29). Ea L-a rugat sã aibã milã de
fiica ei posedatã de un demon. Ea I s-a adre-
sat cu numele: Doamne, fiul lui David (cf.
Mat. 9:27; 20:30-31), un titlu mesianic. Dar
nici aceastã formã de adresare nu i-a fost de
folos, pentru cã nu era momentul potrivit.
Când Isus nu i-a rãspuns nimic, iar ea a per-
sistat cu rugãmintea ei, ucenicii… L-au
rugat stãruitor sã-i dea drumul. De fapt,
întrebarea lor era: „Doamne, de ce nu o ajuþi
pe aceastã femeie? Ea nu va renunþa pânã nu
o vei ajuta.“

Isus le-a rãspuns: Eu nu sunt trimis
decât la oile pierdute ale casei lui Israel (cf.
10:6). El a venit sã ofere propriului Sãu po-
por Împãrãþia promisã prin David cu secole
în urmã. Din acest motiv nu era potrivit sã
aducã binecuvântare neevreilor înaintea de a
binecuvânta Israelul. Dar ea nu s-a descura-
jat. A vãzut în Isus singura ºansã de ajutor
pentru copilul ei. Din genunchi, ea s-a rugat:
Doamne, ajutã-mi! Rãspunsul lui Isus a aju-
tat-o sã înþeleagã care era poziþia ei, pentru cã
i-a spus cã nu este bine sã iei pâinea copi-
ilor, ºi s-o arunci la cãþei. Imaginea prezen-
tatã de Isus este cea a unei familii strânsã în
jurul mesei, mâncând hrana asiguratã de ca-
pul familiei. Femeia neevreicã ºi-a vãzut lo-
cul în aceastã imagine. Ea nu era dintre copiii
din familie (din Israel), îndreptãþiþi la cele
mai bune bucãþi din mâncare. Dar s-a asemã-
nat cu un câine al familiei (o neevreicã; evreii
îi numeau deseori pe neevrei „câini“), îndrep-
tãþit sã primeascã fãrâmiturile care cad de
la masa stãpânilor lor. Femeia nu dorea sã
priveze Israelul de binecuvântãrile lui Dum-
nezeu. Nu dorea decât ca unele dintre aceste
binecuvântãri sã-i fie acordate pentru împli-
nirea nevoii ei. Credinþa… mare (cf. 8:10) a
femeii, credinþa pe care Isus o cãuta în Israel,
a fost motivul pentru care Isus i-a împlinit
dorinþa. Fiica ei s-a tãmãduit chiar în cea-
sul acela. Credinþa acestei femei neevreice
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este pusã în contrast cu liderii Israelului care
L-au respins pe Isus.

15:29-39 (Mar. 7:31-8:10). Isus, întor-
cându-se din Tir ºi Sidon, a venit lângã ma-
rea Galileii, în apropierea unui munte (cf.
14:23), unde a ºezut jos. Multe noroade I-au
adus mulþi bolnavi. Din textul din Marcu
7:31-37 înþelegem cã mulþimea de care este
vorba în Matei 15:30-31 ar fi putut fi alcãtu-
itã din neevrei (cf. de asemenea Mar. 8:13 cu
Mat. 15:39). Isus i-a tãmãduit de bolile fi-
zice ºi oamenii Îl slãveau pe Dumnezeul lui
Israel. Isus a arãtat în acest mod ceea ce va
face pentru neevrei, la fel ca pentru evrei,
atunci când domnia Sa milenarã dreaptã va fi
instauratã pe pãmânt.

Lucrarea lui Isus a durat aproximativ trei
zile. Lui Isus i-a fost milã de mulþime (splan-
chnizomai; cf. comentariilor de la 9:36; Luca
7:13). Nu a vrut sã le dea drumul flãmânzi.
Ucenicii L-au întrebat de unde ar putea cum-
pãra în pustia aceasta (cf. Mat. 14:15) sufi-
cientã mâncare pentru a-i sãtura pe toþi. Când
Isus i-a întrebat ce provizii aveau, I-au rãs-
puns cã aveau ºapte… pâini ºi puþini peº-
tiºori. Probabil cã ucenicii se aºteptau ca Isus
sã-i foloseascã din nou pentru a hrãni mulþi-
mea, aºa cum a fãcut înainte (14:13-21). Isus
a poruncit norodului sã ºadã pe pãmânt…
a mulþumit pentru cele ºapte pâini ºi pentru
peºti ºi a împãrþit hrana ucenicilor, care au
distribuit-o norodului. Dupã ce mulþimea —
estimatã de data aceasta la patru mii de bãr-
baþi, în afarã de femei ºi de copii — a mân-
cat ºi s-a sãturat s-au adunat ºapte coºniþe
pline cu rãmãºiþele de fãrâmituri.

Aceastã minune a demonstrat cã de bine-
cuvântãrile Domnului prin ucenicii Sãi vor
beneficia nu numai evreii (14:13-21), ci ºi
neevreii. Acest lucru se vede cel mai bine în
Fapte, capitolele 10 ºi 11, unde Petru i-a împãr-
tãºit vestea bunã a mântuirii lui Corneliu ºi
casei lui formate din neevrei. Dupã ce Isus a
dat drumul noroadelor, S-a întors pe coasta
vesticã a Mãrii Galileii, în þinutul Magdalei,
la nord de Tiberiada. Din regiunea Magdalei,
cunoscutã ºi sub numele de Dalmanuta (Mar.
8:10), era Maria Magdalena.

b. A doua controversã ºi rezultatul ei (16:1-12)
16:1-4 (Mar. 8:11-13; Luca 12:54-56).

Dupã ce Isus s-a întors în Israel, conducãtorii
religioºi, Fariseii ºi Saducheii, L-au înfrun-
tat din nou. Scopul lor a fost sã-L ispiteascã,
cerându-I un semn din cer. Prin acest lucru

ei au arãtat din nou cã au respins toate minunile
pe care le-a fãcut Isus în faþa ochilor lor (cf.
Mat. 12:38). De fapt, pentru a crede, ei ce-
reau de la Isus un semn mai spectaculos decât
vindecãrile. Rãspunsul lui Isus a fost iarãºi acu-
zator pentru cã i-a numit un neam viclean ºi
prea curvar (16:4; 12:39). Ei erau atenþi la
vreme ºi puteau prognoza cu destulã precizie
dacã vremea va fi bunã sau ameninþãtoare.
Cu toate acestea, deºi au fost înconjuraþi de
semnele spirituale ale persoanei lui Isus Hris-
tos, nu le-au înþeles. O generaþie atât de rea nu
va beneficia de un tratament mai bun. Isus nu
fãcea un semn de dragul semnelor. Nu era o
pãpuºã care sã acþioneze atunci când trãgeau
ei de sfori. Singurul semn care le va fi dat va
fi semnul proorocului Iona, semn care le mai
fusese dat (12:38-42), dar ei nu vor cunoaºte
semnificaþia acestui semn decât atunci când
va fi prea târziu.

16:5-12 (Mar. 8:14-21). Dupã ce i-a pã-
rãsit pe conducãtorii religioºi, Isus i-a averti-
zat pe ucenicii Sãi sã se fereascã de aluatul
Fariseilor ºi al Saducheilor, interlocutorii
Sãi de mai înainte. Deoarece Isus a vorbit
despre aluat, ucenicii s-au gândit cã El s-a
referit la faptul cã uitaserã sã ia pâini. Dar
Isus le-a spus cã nu a vorbit despre lipsa
pâinii. Le-a amintit de ocaziile precedente
când a înmulþit pâinile ºi peºtii, astfel încât a
mai rãmas mâncare (Mat. 14:13-21; 15:29-
38). Nu se punea problema hranei, pentru cã
Isus putea rezolva aceastã problemã când era
nevoie. Deoarece ei nu au avut încredere în El
în aceastã privinþã, Isus le-a spus: puþin
credincioºilor (16:8; Isus a mai folosit de trei
ori în Mat. expresia „puþin credincioºilor“ —
sau „credinciosule“; 6:30, 8:26; 14:31). Apoi
El le-a repetat avertismentul: sã vã pãziþi de
aluatul Fariseilor ºi al Saducheilor (cf. 16:6).
Învãþãtura lor era ca aluatul, se rãspândea
peste tot ºi corupea poporul.

V. Educarea ucenicilor Regelui
(16:13-20:34)

A. Revelaþia în vederea respingerii viitoare
(16:13-17:13)

1. PERSOANA LUI MESIA (16:13-16)
(MAR. 8:27-30; LUCA 9:18-21)
16:13-16. Isus ºi ucenicii Sãi au pãrãsit

regiunea de lângã Marea Galilea ºi au mers
aproape 45 de kilometri spre nord pânã în
pãrþile Cezareii lui Filip, adicã Cezareea din
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tetrarhia lui Irod Filip, fratele lui Antipa.
Acolo Isus i-a întrebat pe ucenici despre cre-
dinþa lor în El. Rãspunsurile lor au fost
mãgulitoare, pentru cã oamenii Îl identificau
pe Isus cu Ioan Botezãtorul… cu Ilie… cu
Ieremia, sau unul din prooroci. Învãþãtura
Lui era asemãnãtoare cu învãþãtura lor, dar,
desigur, toate aceste rãspunsuri erau greºite.
Atunci i-a întrebat pe ucenici: Dar voi… cine
ziceþi cã sunt?

Vorbind pentru toþi ucenicii, Petru a
rostit de acum faimoasele sale cuvinte: Tu
eºti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!
Fiind Hristosul, El este Mesia. Expresia
Ho christos din Noul Testament este echiva-
lentul cuvântului masîah din Vechiul Testa-
ment care înseamnã „Cel uns“. În El s-au
împlinit toate promisiunile fãcute de Dum-
nezeu poporului. Aºa cum arãta cu claritate
Vechiul Testament, Mesia este mai mult
decât o fiinþã umanã; El este Dumnezeu (Is.
9:6; Ier. 23:5-6; Mica 5:2). Astfel, Petru a
recunoscut divinitatea lui Isus, fiul Dumne-
zeului celui viu. Ucenicii au ajuns la aceastã
concluzie urmãrindu-L pe Domnul Isus de-a
lungul unei perioade de timp, fiind martorii
minunilor Sale ºi auzindu-I cuvintele.

2. PLANUL LUI MESIA (16:17-26)
16:17-20. Cuvintele lui Petru au primit

aprecierea Domnului. Era ferice de… Petru
pentru cã a ajuns la concluzia corectã în
privinþa persoanei lui Hristos ºi pentru cã vor
veni în viaþa lui mari binecuvântãri. Totuºi,
Domnul a adãugat faptul cã Petru nu a ajuns
la aceastã concluzie pe baza capacitãþii sale
sau a altora. Dumnezeu, Tatãl… din cer, i-a
descoperit acest adevãr. Petru trãia la înãl-
þimea numelui sãu (care înseamnã „stâncã“),
pentru cã a demonstrat cã este o stâncã. Când
Domnul ºi Petru s-au întâlnit prima oarã, Isus
a spus cã Simon va fi numit Chifa (cuvântul
aram. pentru „stâncã“) sau Petru (cuvântul gr.
pentru „stâncã“¸ Ioan 1:41-42).

Afirmaþia despre persoana lui Mesia a
condus la prezentarea planului lui Mesia.
Petru (Petros, masc.) era puternic ca o stân-
cã, dar Isus a adãugat cã pe aceastã stâncã
(GBV; petra, fem.) Îºi va zidi Biserica.
Datoritã acestei schimbãri a cuvintelor gre-
ceºti, mulþi cercetãtori conservatori cred cã
Isus Îºi zideºte Biserica pe Sine Însuºi. Alþii
susþin cã Biserica este ziditã pe Petru ºi pe
ceilalþi apostoli, temelia construcþiei (Ef.
2:20; Apoc. 21:14). Mai existã ºi alþii care
cred cã Biserica este ziditã pe mãrturisirea lui
Petru. Cel mai bine este sã înþelegem cã Isus

l-a lãudat pe Petru pentru afirmaþia lui
corectã despre El ºi cã ªi-a prezentat planul
de zidire a Bisericii, El Însuºi fiind temelia
(1 Cor. 3:11).

Zidirea Bisericii era o lucrare viitoare
pentru Isus Hristos, pentru cã El nu începuse
încã acest proces. El a spus: voi zidi (timpul
viitor) Biserica Mea, dar planul Lui pentru
poporul Israel trebuie încheiat înainte de
punerea în aplicare a altui plan. Acesta este
motivul probabil pentru care Isus a spus cã
nici chiar porþile Locuinþei morþilor nu…
vor birui acest plan. Evreii au înþeles prin
expresia „porþile locuinþei morþilor“ moartea
fizicã. Deci, Isus le-a spus ucenicilor Sãi cã
moartea Sa nu-L va împiedica sã-ªi zideascã
Biserica. Mai târziu (Mat. 16:21) El a  vorbit
despre moartea Lui iminentã. Astfel El ªi-a
anticipat moartea ºi victoria asupra morþii
prin înviere.

Apoi va începe zidirea Bisericii Sale,
începând din ziua Cincizecimii, iar Petru ºi
ceilalþi apostolii vor avea roluri importante
în aceastã lucrare. Isus a spus cã lui Petru i
se va da o mare autoritate: cheile Împãrãþiei
cerurilor. O „cheie“ era semnul autoritãþii,
pentru cã un administrator de încredere
pãstra cheile de la posesiunile stãpânului sãu
ºi le distribuia aºa cum era necesar (cf.
„cheile morþii ºi ale Locuinþei morþilor“
[Apoc. 1:18] ºi „cheia lui David“ [Apoc.
3:7], aflate în proprietatea lui Isus). Lui Petru
i s-a spus cã va avea cheile cu ajutorul cãrora
putea lega ºi dezlega pe oameni. Acestea
erau decizii pe care trebuia sã le aplice Petru
dupã ce va primi instrucþiuni din ceruri,
pentru cã legarea ºi dezlegarea vor avea loc
mai întâi acolo. Petru nu va face altceva decât
sã ducã la îndeplinire instrucþiunile lui
Dumnezeu. Privilegiul de a lega ºi a dezlega
a fost vãzut în viaþa lui Petru atunci când,
în ziua Cincizecimii, a avut onoarea de a
proclama Evanghelia ºi a anunþa cã pãcatele
tuturor celor care o primesc prin credinþã
mântuitoare au fost iertate (Fapte 2). El a
putut face acelaºi lucru ºi în casa lui Corneliu
(Fapte 10-11; cf. Fapte 15:19-20). Acelaºi
privilegiu le-a fost acordat tuturor ucenicilor
(Ioan 20:22-23).

Dupã prezentarea extraordinarã a planu-
lui Sãu viitor pentru Bisericã, Isus le-a spus
ucenicilor Sãi sã nu spunã nimãnui cã El
este Hristosul, Mesia. Domnul ºtia cã era
prea târziu pentru popor ca sã accepte oferta
Lui, iar respingerea Lui se apropia. Nu mai
exista nici un motiv pentru ca ucenicii sã
încerce sã convingã un popor care deja I-a
întors spatele.
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16:21-26 (Mar. 8:31-38; Luca 9:22-25).
Isus le-a spus ucenicilor Sãi cã moartea Lui
era aproape. Trebuia sã meargã la Ierusa-
lim, sã pãtimeascã mult din partea condu-
cãtorilor religioºi. Pânã la urmã va fi omorât,
dar a treia zi are sã învieze. Este prima datã
în Matei când este prezisã moartea lui Isus.
Celelalte preziceri vor urma în Matei 17:22-
23 ºi în 20:18-19.

Petru, auzind aceste cuvinte, L-a luat de
o parte ºi a început sã-L mustre. Era evi-
dent faptul cã ucenicul care fusese binecu-
vântat de Domnul cu puþin timp înainte nu
înþelese pe deplin planul Stãpânului. Petru nu
a înþeles cum Isus putea sã fie Mesia ºi totuºi
sã moarã în mâinile conducãtorilor religioºi.
Probabil cã Petru a fost atât de ºocat când
L-a auzit pe Isus vorbind de moartea Sa încât
nu L-a mai auzit menþionând ºi învierea Sa.
Dar mustrarea lui Petru i-a adus lui însuºi
o mustrare din partea Domnului, pentru cã
Petru juca rolul lui Satan. Isus s-a adresat
direct lui Satan, care dorea sã-l foloseascã pe
Petru ca unealta sa. Isus i-a spus mai înainte
lui Satan sã plece de la El (4:10). Acum a
repetat acest ordin. Petru a încercat sã-L
fereascã pe Domnul de moarte, dar ea era
motivul principal al venirii lui Isus în lume.
Încercarea de a zãdãrnici rãstignirea, aºa
cum a fãcut mai înainte Satan (4:8-10), nu
provenea dintr-un mod de a gândi conform
perspectivei lui Dumnezeu.

Cu toate cã Petru a dorit ca Isus sã
urmeze planul sãu, Domnul a arãtat cã a fi
ucenic costã. A fi ucenic nu înseamnã a te
bucura imediat de glorie. Omul care voieºte
sã-L urmeze pe Isus trebuie sã se lepede de
sine, sã renunþe la toate ambiþiile sale. El
trebuie sã-ºi ia crucea ºi sã-L urmeze pe
Isus (cf. 10:38). Un criminal condamnat la
moarte în Imperiul Roman era forþat sã-ºi
ducã crucea, atunci când era dus spre locul
rãstignirii. Acest lucru arãta tuturor faptul cã
era supus autoritãþii cãreia i se opusese.
Ucenicii lui Isus trebuie sã-ºi arate într-un
mod similar supunerea înaintea Celui faþã de
care fuseserã rãzvrãtiþi. Calea pe care vor
merge Isus ºi ucenicii Sãi va fi o cale a
necazului ºi a suferinþei. Dar pierzându-ºi
viaþa în acest mod, vor câºtiga adevãratã
viaþã. Cuvinte asemãnãtoare (10:38-39) au
mai fost spuse de Isus în legãturã cu atitu-
dinea faþã de familie; aici (16:24-25) Isus S-a
referit la neînþelegerea de cãtre Petru a pla-
nului Sãu ºi a costului vieþii de ucenic.

Dacã ar fi posibil ca un om, pãstrându-ºi
propria viaþã, sã câºtige toatã lumea, dar sã-ºi
piardã sufletul, ce valoare ar mai avea
lumea întreagã? A fi un adevãrat ucenic
înseamnã a-L urma pe Hristos ºi a face voia
Lui, oriunde te-ar putea duce aceastã
ascultare.
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3. IMAGINEA ÎMPÃRÃÞIEI LUI MESIA
(16:27-17:13)
16:27-28 (Mar. 9:1; Luca 9:26-27).

Continuând sã-ªi înveþe ucenicii, Isus a
vorbit profetic despre a doua Sa venire
atunci când El, Fiul omului, se va întoarce
în slava Tatãlui Sãu, cu îngerii Sãi (cf.
Mat. 24:30-31;2 Tes. 1:7). Fiind „fiul Dum-
nezeului celui viu“ (Mat. 16:16), El are o
naturã divinã ºi fiind „fiul omului“, are o
naturã umanã (cf. comentariilor de la 8:20).
Atunci Domnul Îºi va rãsplãti slujitorii pen-
tru credincioºia lor. Faptul cã a vorbit despre
revenirea Sa L-a determinat pe Isus sã afirme
cã unii dintre ucenicii ce stau aici cu El vor
avea permisiunea sã vadã Împãrãþia Sa,
înainte de a gusta moartea. Aceastã afir-
maþie i-a determinat pe mulþi sã înþeleagã
greºit planul Împãrãþiei, pentru cã s-au între-
bat când L-au vãzut ucenicii pe Domnul
venind în Împãrãþia Sa. Explicaþia este datã
de urmãtorul eveniment, schimbarea la faþã
(17:1-8).

17:1-8 (Mar. 9:2-13; Luca 9:28-36).
Împãrþirea pe capitole a cãrþii lui Matei este
nefericitã în acest punct pentru cã întrerupe
cursivitatea pasajului biblic. Isus a spus cã
unii dintre cei aflaþi lângã El nu vor muri
înainte de a-L vedea pe Fiul omului venind în
Împãrãþia Sa (Mat. 16:28). Evenimentul rela-
tat acum a avut loc dupã ºase zile, când Isus
a luat cu El pe Petru, Iacov ºi Ioan ºi au
urcat la o parte pe un munte înalt. Luca a
scris cã acest eveniment a avut loc „cam la
opt zile dupã cuvintele“ lui Isus (Luca 9:28),
perioadã care include atât prima ºi ultima zi,
cât ºi cele ºase zile dintre ele. Muntele înalt
ar fi putut fi Muntele Hermon, de lângã Ceza-
rea Filipi (vezi harta), pentru cã Isus se afla în
acea regiune (Mat. 16:13).

Acolo Isus S-a schimbat la faþã (mete-
morphothe, „schimbat în formã“; cf. Rom.
12:2; 2 Cor. 3:18) înaintea cercului de uce-
nici apropiaþi (Mat. 17:2). A fost o revelaþie a
gloriei lui Isus. Strãlucirea gloriei Lui era
manifestatã pe faþa Lui ºi pe hainele Lui,
care s-au fãcut albe ca lumina. Moise ºi Ilie
au apãrut din cer într-o formã vizibilã ºi au
vorbit cu El (dovedind astfel existenþa în
stare conºtientã dupã moarte). Luca a scris cã
Moise ºi Ilie au vorbit cu Isus despre moartea
Sa care se apropia (Luca 9:31).

De ce Moise ºi Ilie, dintre toþi oamenii
Vechiului Testament, au fost prezenþi cu
aceastã ocazie? Poate cã aceºti doi oameni,
împreunã cu ucenicii, aratã care sunt toate
categoriile de oameni care se vor afla în
Împãrãþia viitoare a lui Isus. Ucenicii îi

reprezentau pe cei care vor fi prezenþi având
trupuri fizice. Moise îi reprezintã pe oamenii
mântuiþi care au murit sau vor muri. Ilie îi
reprezintã pe oamenii mântuiþi care nu vor
experimenta moartea, ci vor fi rãpiþi vii la
cer (1 Tes. 4:17). Aceste trei grupuri vor fi
prezente atunci când Hristos Îºi va instaura
Împãrãþia pe pãmânt. Mai mult decât atât,
Domnul va fi în gloria Sa la fel cum a fost la
schimbarea la faþã, iar Împãrãþia se va insta-
ura pe pãmânt, aºa cum este evident din acest
eveniment. Ucenicii s-au bucurat astfel cu
anticipaþie de Împãrãþia promisã de Domnul
(Mat. 16:28).

Se pare cã Petru ºi-a dat seama de sem-
nificaþia evenimentului, pentru cã a avut
ideea construirii a trei colibi, pentru Isus,
Moise ºi Ilie. El a vãzut în acest eveniment o
împlinire a sãrbãtorii evreieºti a corturilor,
care avea douã semnificaþii: una trecutã, pro-
venitã din rãtãcirea evreilor prin pustie timp
de 40 de ani ºi una viitoare, când Israelul se
va bucura pe deplin de toate binecuvântãrile
lui Dumnezeu când El Îºi va strânge poporul
în þarã. Petru a înþeles corect ceea ce se
întâmpla (a vãzut Împãrãþia), dar a greºit în
privinþa timpului potrivit.

Pe când Petru vorbea… încã, un glas
mult mai important s-a auzit dintr-un nor
luminos care i-a acoperit. Acest glas a spus:
Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care
Îmi gãsesc plãcerea Mea: de El sã ascul-
taþi! (cf. 3:17). Aceastã confirmare a Fiului
lui Dumnezeu de cãtre vocea lui Dumnezeu  a
avut o mare semnificaþie pentru ucenici.
Petru s-a referit la acest eveniment peste mai
mulþi ani, când ºi-a scris a doua epistolã
(2 Pet. 1:16-18). Faptul cã Tatãl a dovedit
identitatea lui Isus i-a fãcut pe ucenicii
înspãimântaþi sã cadã cu feþele la pãmânt.
Când Domnul Însuºi le-a spus ucenicilor:
Sculaþi-vã, ei n-au vãzut pe nimeni, decât
pe Isus singur, pentru cã Moise ºi Ilie ple-
caserã.

17:9-13. În timp ce micul grup se
întorcea de pe munte, Isus le-a spus celor
trei sã nu spunã nimãnui ceea ce au vãzut,
pânã va învia El din morþi (cf. 16:20). Deja
unii oamenii au încercat sã-L întroneze cu
forþa pe Isus ca Rege ºi, dacã vestea despre
acest eveniment s-ar fi rãspândit, poate cã ºi
alþii ar fi încercat sã-L facã pe Isus Rege.

Acest eveniment era o anticipare a
Împãrãþiei, dar ucenicii au fost dezorientaþi.
Mulþi susþineau cã înainte de venirea lui
Mesia trebuie sã vinã Ilie. Isus le-a explicat
cã, într-adevãr, Ilie trebuie sã vinã ºi sã aºeze
din nou toate lucrurile (cf. Mal. 4:5), dar
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Ilie a ºi venit în persoana lui Ioan Botezã-
torul, însã lucrarea lui nu a fost recunoscutã.
Conducãtorii religioºi l-au respins pe Ioan
Botezãtorul, în loc sã-l primeascã. Aºa cum
l-au respins pe Ioan, refuzând sã-i recunoascã
lucrarea, Îl vor respinge ºi pe Isus. La anun-
þarea naºterii lui Ioan, lui Zaharia, tatãl sãu, i
s-a spus cã Ioan va merge înaintea Domnului
„în duhul ºi puterea lui Ilie“ (Luca 1:17).
Cuvintele spuse mai înainte de Domnul
despre Ioan (Mat. 11:14) au afirmat cã el ar
fi fost Ilie cel promis, dacã poporul ar fi
reacþionat cu o credinþã mântuitoare. Tot ceea
ce era necesar pentru instaurarea Împãrãþiei
lui Mesia a fost îndeplinit. Singura incerti-
tudine a fost acceptarea Regelui legitim de
cãtre popor.

B. Instrucþiunile în vederea respingerii 
viitoare (17:14-20:34)

1. INSTRUCÞIUNI PRIVIND CREDINÞA 
(17:14-21)
(MAR. 9:14-29; LUCA 9:37-43A)
17:14-21. Când Isus ºi ucenicii din cer-

cul restrâns s-au întors la ceilalþi ucenici, un
norod era strâns pentru cã un om cu un fiu
lunatic a solicitat ajutorul celor nouã ucenici
pentru vindecare. Dar ei nu au putut alunga
dracul (v. 18) care provoca epilepsia din
bãiatul acela. Tatãl a apelat la El, îngenun-
chind înaintea Lui ºi numindu-L: Doamne.
Din cauza epilepsiei bãiatul pãtimeºte rãu ºi
se aflã în pericol fizic; convulsiile duceau la
cãderi necontrolate în foc ºi în apã. Marcu
menþioneazã cã bãiatul fãcea spume la gurã
(Mar. 9:18, 20). Isus a cerut sã fie adus bãia-
tul la El ºi i-a mustrat nu numai pe ucenici ci
întreaga mulþime pentru lipsa de credinþã.
Isus a scos imediat demonul afarã din bãiat
ºi l-a vindecat complet chiar în ceasul acela
(cf. Mat. 15:28).

Când ucenicii au întrebat de ce ei nu
au putut vindeca bãiatul, Isus a rãspuns: din
cauza puþinei voastre credinþe (cf. „o cre-
dinþã aºa de mare“ pe care o aveau ofiþerul
roman [8:10] ºi femeia cananeancã [15:28]).
O credinþã cât de micã, cât un grãunte de
muºta, (cf. comentariilor despre sãmânþa de
muºtar de la 13:31), este adecvatã pentru a
muta un munte, bineînþeles, dacã „mutarea“
respectivã este dupã voia lui Dumnezeu.
Nimic nu este cu neputinþã la Dumnezeu (cf.
19:26; Luca 1:37). (Unele ms. gr. adaugã la
Mat. 17:21: „Dar acest soi de draci nu iese
afarã decât cu rugãciune ºi cu post“ pe baza
textului din Marcu 9:29.) Isus îi învãþa pe
ucenici despre lucrãrile lor viitoare. Deseori

problema lor va fi lipsa credinþei sau igno-
rarea cãutãrii cãlãuzirii Domnului. Cuvântul
Sãu este suficient pentru a produce vinde-
carea doritã, dar faptele lor vor avea nevoie
de o mare credinþã ºi de un contact permanent
cu Domnul prin rugãciune. Când aceste
elemente sunt prezente împreunã, nu existã
limite ale lucrãrilor pe care le vor putea face
ucenicii, urmând voia Lui.

2. INSTRUCÞIUNI PRIVIND MOARTEA 
LUI (17:22-23)
(MAR. 9:30-32; LUCA 9:43B-45)
17:22-23. Isus le-a amintit din nou uce-

nicilor cã va fi dat în mâinile oamenilor rãi
care Îl vor omorî. Nimeni nu poate spune cã
moartea L-a luat prin surprindere pe Isus. El
Îºi controla viaþa ºi nimeni nu i-o putea lua
(Ioan 10:11, 15, 17-18). De asemenea, le-a
spus ucenicilor cã moartea nu era sfârºitul
Lui. Le-a repetat cã va învia a treia zi. Spre
deosebire de ocazia precedentã când ªi-a
anunþat moartea (Mat. 16:21-23), de data
aceasta nu se spune cã ucenicii ar fi manifes-
tat vreo opoziþie. Dar ei s-au întristat foarte
mult din cauza cuvintelor Domnului. Ne
putem întreba dacã au auzit tot mesajul, sau
numai partea despre moartea Lui.

3. INSTRUCÞIUNI PRIVIND RESPONSA-
BILITATEA FAÞÃ DE AUTORITÃÞI 
(17:24-27)
17:24-27. Când Isus ºi ucenicii au ajuns

în Capernaum, cei ce strângeau darea
pentru Templu îi aºteptau. Conform obice-
iului, fiecare evreu care avea cel puþin 20 de
ani trebuia sã plãteascã anual „darea pentru
Templu“, care consta într-o jumãtate de siclu,
sau douã drahme, pentru susþinerea financia-
rã a Templului (cf. Ex. 30:13-15; Ne. 10:32).
Nici Petru, nici Isus nu-ºi plãtiserã încã
darea (Mat. 17:27b) în anul acela ºi astfel
oamenii care strângeau taxa l-au abordat pe
Petru. Întrebarea lor despre neplata taxei de
cãtre Isus presupunea cã El nu respectã
Legea. Petru a rãspuns cã Domnul va plãti
taxa în conformitate cu Legea.

Înainte ca Petru sã-I vorbeascã Domnu-
lui despre aceastã problemã, Isus l-a întrebat
dacã împãraþii… iau dãri sau biruri… de
la fiii lor sau de la strãini. Petru i-a rãspuns
cã împãraþii nu colecteazã taxe de la membrii
familiei, care erau scutiþi, ci de la strãini.
Domnul i-a arãtat lui Petru cã, pe lângã
faptul cã El, ca Rege, era scutit de taxe, ºi
ucenicii Lui, fiii Împãrãþiei, trebuia sã fie
scutiþi de taxe (v. 26). ªi ei aveau o poziþie
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privilegiatã iar Regele le va împlini toate
nevoile. Cu toate acestea, Domnul nu a avut
intenþia de a transforma acest amãnunt
într-un conflict (sã nu-i facem sã pãcãtu-
iascã, v. 27). Conducãtorii religioºi cãutau
capete de acuzare împotriva lui Isus. Lui
Petru i s-a spus sã facã un lucru care îi plãcea
foarte mult: Domnul l-a trimis la pescuit.
Trebuia sã arunce undiþa ºi peºtele care va fi
prins primul va fi unul deosebit. Acest peºte
va avea în gura lui o rublã (patru drahme)
care reprezintã suma exactã de care avea
nevoie Petru sã plãteascã taxa pentru el ºi
pentru Domnul.

Deºi Matei nu a continuat povestirea, pu-
tem presupune cã Petru a fãcut aºa cum i s-a
spus, a prins peºtele, a gãsit banii ºi a plãtit
taxa. Domnul ªi-a demonstrat astfel supune-
rea faþã de autoritãþi.

4. INSTRUCÞIUNI PRIVIND UMILINÞA 
(18:1-6)
(MAR. 9:33-37; LUCA 9:46-48)
18:1-6. Aflându-se încã în Capernaum,

ucenicii L-au întrebat pe Isus despre un
subiect pe care îl dezbãtuserã fãrã îndoialã
între ei: Cine este mai mare în Împãrãþia
cerurilor. Ucenicii se gândeau încã la o îm-
pãrãþie pãmânteascã ºi la poziþiile importante
pe care le vor avea. Ca rãspuns, Isus a chemat
un copilaº (paidion), care, conform Legii, nu
avea drepturi, ºi l-a pus în mijlocul lor. Le-a
spus cã era necesarã o „întoarcere“ în modul
lor de a gândi. Poziþiile mari în Împãrãþia
cerurilor nu se obþin pe baza faptelor ºi
cuvintele mari, ci pe baza umilinþei spiritului. 

Rãspunsul lui Isus aratã cã întrebarea lor
era greºitã. Pe ei trebuia sã-i preocupe slu-
jirea Domnului, nu funcþiile în Împãrãþie.
Slujirea lor trebuia sã fie îndreptatã spre
oameni, pentru cã Isus a vorbit despre primi-
rea unui copilaº… în Numele Lui. În acele
vremuri copiilor li se acorda puþinã atenþie,
dar Isus nu i-a ignorat. De fapt, El a adresat
un avertisment sever celor care fac sã pãcã-
tuiascã pe unul din aceºti micuþi care cred
în El. (Copiii pot crede — ºi cred — în Isus!
Este un fapt interesant.) Expresia face sã
pãcãtuiascã traduce verbul skandalise, „a
ofensa sau a face sã cadã“, un verb pe care
Matei l-a folosit de 13 ori. Ar fi mai de folos
pentru un astfel de om sã i se atârne de gât
o piatrã mare de moarã, ºi sã fie înecat în
adâncul mãrii. Un om cu adevãrat smerit nu
este preocupat de funcþii sau de putere, ci de
slujirea activã a oamenilor, mai ales a celor
aflaþi în nevoie.

5. INSTRUCÞIUNI PRIVIND PRILEJURILE 
DE PÃCÃTUIRE (18:7-14)
18:7-11 (Mar. 9:43-48). Isus a continuat

discuþia începutã referindu-se la cei care sunt
pricina prilejurilor de pãcãtuire. Evident
cã astfel de oameni existau pe vremea lui
Isus, dar judecata lui Dumnezeu (vai, de douã
ori, Mat. 18:7; focul veºnic, v. 8; focul ghee-
nei, v. 9; cf. 6:22) va cãdea asupra lor pentru
cã nu au îndepãrtat cauza principalã a pãca-
tului lor. Isus nu a vorbit despre automutilare,
învãþându-ne sã ne tãiem mâna sau piciorul,
sau sã ne scoatem ochiul (cf. 5:29-30).
Mutilându-ne, nu am îndepãrta cauza pãcã-
tuirii, care este inima (cf. 15:18-19). Isus a
spus sã îndepãrtãm cauza care duce la pãcat.
Pentru a nu-i face pe alþii sã pãcãtuiascã  ade-
sea sunt necesare schimbãri radicale. Uce-
nicilor li s-a amintit de valoarea atribuitã de
Domnul acestor micuþi (mikron touton;
cf. 18:6, 14). Copiii sunt importanþi pentru
Dumnezeu. Este posibil ca Dumnezeu sã fi
încredinþat îngrijirea copiilor unui grup spe-
cial de fiinþe angelice (îngerii lor) care se
aflã în contact permanent cu Tatãl ceresc (cf.
Ps. 91:11; Fapte 12:15). (Unele ms. gr.
adaugã cuvintele versetului Mat. 18:11:
„Fiindcã Fiul omului a venit sã mântuiascã ce
era pierdut“, introduse probabil din Luca
19:10.)

18:12-14 (Luca 15:3-7). Pentru a de-
monstra cât de importanþi sunt copiii pentru
Dumnezeu, Domnul le-a dat ucenicilor un
exemplu. Sã presupunem cã un om care are
o sutã de oi îºi dã seama cã sunt prezente
numai nouãzeci ºi nouã. Nu lasã el aceste
oi ºi pleacã sã caute pe cea rãtãcitã pânã o
gãseºte? Tot aºa, Dumnezeu (Tatãl vostru
cel din ceruri; cf. Mat. 18:10) este preocupat
de aceºti micuþi (cf. v. 6, 10) ºi nu vrea sã
piardã nici unul mãcar. Este necesarã o mare
atenþie pentru a evita toate prilejurile de pãcã-
tuire.

6. INSTRUCÞIUNI PRIVIND DISCIPLINA 
(18:15-20)
(LUCA 17:3)
18:15-20. Domnul a vorbit înainte des-

pre prilejurile de pãcãtuire; acum El vorbeºte
despre ce trebuie fãcut atunci când pãcatul
este comis. Când un frate a pãcãtuit îm-
potriva altui frate, cei doi trebuie sã discute
problema. Dacã problema se poate rezolva la
acest nivel, nu trebuie sã se meargã mai
departe. Dar dacã fratele care a pãcãtuit nu…
ascultã… unul sau doi inºi trebuie luaþi ca
martori pentru ca dovezile sã fie clare. Acest
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lucru are precedente în Vechiul Testament,
de exemplu în Deuteronomul 19:15. Dacã
fratele care a pãcãtuit refuzã ºi acum sã-ºi
recunoascã greºeala, situaþia trebuie adusã în
faþa Bisericii sau „adunãrii“. Probabil cã
ucenicii au înþeles cã problema trebuie adusã
în faþa adunãrii evreilor. Dupã înfiinþarea
Bisericii, în ziua Cincizecimii, aceste cuvinte
au avut o semnificaþie mai mare pentru ei.
Cel care nu vrea sã-ºi recunoascã pãcatul,
trebuie sã fie tratat ca un strãin (un pãgân
ºi… un vameº).

Aceastã acþiune colectivã a fost încre-
dinþatã întregului grup apostolic. Acþiunile
lor de legare ºi de dezlegare trebuie sã fie
conduse din cer (Mat. 18:18; cf. comenta-
riilor de la 16:19). Este evident faptul cã Isus
S-a adresat grupului pentru cã foloseºte plu-
ralul. Pe lângã legare ºi dezlegare, ei trebuia
sã se roage împreunã. Acolo unde sunt
adunaþi în Numele Domnului, El va fi în
mijlocul lor. Dacã doi sau trei… se învoiesc
în privinþa unui lucru oarecare, le va fi dat
de Tatãl… care este în ceruri.

7. INSTRUCÞIUNI PRIVIND IERTAREA 
(18:21-35)
18:21-22. Petru L-a întrebat pe Isus:

Doamne de câte ori sã iert pe fratele meu
când va pãcãtui împotriva mea? Pânã la
ºapte ori? Petru a fost generos, pentru cã
învãþãtura rabinicã tradiþionalã era cã per-
soana faþã de care s-a greºit trebuie sã ierte un
frate numai de trei ori. Rãspunsul lui Isus a
fost cã iertarea trebuie sã fie mult mai
cuprinzãtoare. Nu… pânã la ºapte ori, ci
pânã la ºaptezeci de ori câte ºapte, adicã de
490 de ori. Isus a spus astfel cã nu trebuie
stabilite limite. Apoi, ca sã-ªi completeze
ideea, a spus o pildã.

18:23-35. Isus a spus despre un împãrat
care a vrut sã se socoteascã cu robii sãi. Un
rob îi datora o sumã foarte mare, zece mii de
galbeni („talanþi“, GBV). Suma era echiva-
lentã cu mai multe milioane de dolari, pentru
cã un talant cântãrea între 30 ºi 50 de kilo-
grame. Pentru cã nu putea plãti, stãpânul lui
a poruncit ca robul, nevasta… copiii lui ºi
tot ce avea sã fie vândut pentru ca sã se
plãteascã atât cât se putea din datoria lui.
Robul s-a rugat de stãpânul sãu sã i se mai
acorde un timp pentru a plãti. Stãpânul robu-
lui aceluia, fãcându-i-se milã de el, i-a dat
drumul, ºi i-a iertat datoria.

Dar (GBV) la scurt timp, robul… a ieºit
afarã ºi a întâlnit un alt rob, care-i era
dator o sutã de lei („dinari“, GBV). Dinarul
era o monedã romanã de argint în valoare de

aproximativ 16 cenþi; ea reprezenta plata unei
zile de muncã. Primul rob a insistat sã i se
plãteascã datoria ºi a refuzat sã arate milã faþã
de datornicul sãu. Mai mult, l-a aruncat în
temniþã pe celãlalt rob pânã va plãti dato-
ria. Tovarãºii lui, vãzând ce s-a întâmplat,
s-au întristat foarte mult (elypethesan, „a
suferi sau a fi foarte trist“; cf. 14:9; 19:22), de
cursul evenimentelor ºi au spus stãpânului
lor ce s-a întâmplat. Stãpânul a chemat…
pe robul iertat ºi l-a aruncat în închisoare
pentru cã nu a arãtat milã faþã de un tovarãº
rob, deºi i s-a anulat o datorie mult mai mare.

Domnul i-a învãþat cã iertarea trebuie sã
fie direct proporþionalã cu greºelile iertate.
Primului rob i s-a iertat totul ºi, din acest
motiv, trebuia ºi el sã ierte totul. Un copil al
lui Dumnezeu are toate pãcatele iertate prin
credinþã în Isus Hristos. De aceea, atunci
când cineva pãcãtuieºte împotriva lui, el tre-
buie sã fie dispus sã-l ierte din toatã inima
ori de câte ori ar greºi (cf. 18:21-22; Ef.
4:32).

8. INSTRUCÞIUNI PRIVIND DIVORÞUL 
(19:1-12)
(MAR. 10:1-12)
19:1-12. Isus… a plecat din Galilea

pentru ultima oarã ºi S-a îndreptat spre
Ierusalim, prin þinutul Iudeii, dincolo (în
est) de  Iordan. Acea regiune era cunoscutã
sub numele de Perea. Acolo, ca de multe ori
înainte, dupã El au mers mulþi oameni bol-
navi ºi El i-a vindecat. Unii farisei însã au
cãutat sã-L ispiteascã pe Isus printr-o între-
bare: Oare este îngãduit unui bãrbat sã-ºi
lase nevasta pentru orice pricinã? Poporul
era împãrþit în privinþa acestui subiect.
Urmaºii lui Hillel credeau cã un bãrbat putea
divorþa de soþia lui pentru aproape orice
motiv, în timp ce alþii, urmându-l pe Shamai,
credeau cã bãrbatul nu putea divorþa de soþia
lui decât din cauza unor pãcate sexuale. Fãrã
a lua parte în conflictul Hillel-Shamai, Isus
le-a adus aminte conducãtorilor religioºi de
scopul originar al lui Dumnezeu în stabilirea
legãturii cãsniciei. Dumnezeu i-a creat pe oa-
meni parte bãrbãteascã ºi parte femeiascã
(v. 4; Gen. 1:27). El i-a împreunat într-o
legãturã indisolubilã. Aceastã legãturã este
mai puternicã decât relaþia pãrinte-copil, pen-
tru cã omul… va lãsa… pe tatãl sãu ºi pe
mama sa ºi se va uni cu nevastã-sa într-o
relaþie prin care devin un singur trup (Gen.
2:24). Deci, ce a împreunat Dumnezeu,
omul sã nu despartã (chorizeto; în 1 Cor.
7:10 acest cuvânt înseamnã „a divorþa“).
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Înþelegând cã Isus vorbeºte despre
permanenþa cãsãtoriei, fariseii L-au întrebat
de ce Moise a permis oamenilor din acea
vreme o despãrþire în cãsãtorie (Mat. 19:7).
Rãspunsul Domnului a fost cã Moise a acor-
dat aceastã permisiune din cauza împietririi
inimilor oamenilor (cf. Deut. 24:1-4). Ex-
presia „din pricina împietririi inimii voastre“
traduce cuvântul sklerokardian; (de la skle-
ros, „împietrirea“ vine cuvântul „sclerozã“ ºi
de la kardian vine cuvântul „cardiac“). Dar
nu aceasta a fost intenþia lui Dumnezeu pen-
tru cãsnicie. Dorinþa lui Dumnezeu a fost ca
soþii ºi soþiile sã trãiascã permanent împre-
unã. Divorþul era greºit, în afarã de pricinã
de curvie (cf. Mat. 5:32).

Cercetãtorii sunt împãrþiþi în privinþa
acestei „clauze de excepþiune“ întâlnitã
numai în Evanghelia lui Matei. Cuvântul
„curvie“ este traducerea cuvântului porneia.

(1) Unii cred cã Isus a folosit acest
cuvânt ca sinonim pentru adulter (moicheia).
Astfel, adulterul comis de oricare dintre par-
teneri este singurul temei pentru încheierea
cãsãtoriei prin divorþ. Dintre cei care susþin
aceastã concepþie, unii cred cã recãsãtoria
este posibilã, în timp ce alþii cred cã recãsã-
toria nu trebuie sã aibã loc niciodatã.

(2) Alþii definesc porneia drept un pãcat
sexual care poate fi comis numai în perioada
logodnei când un bãrbat evreu ºi o femeie
evreicã erau consideraþi cãsãtoriþi, dar fãrã sã
aibã relaþii sexuale. Dacã femeia era gãsitã
gravidã în aceastã perioadã (la fel cum s-a
întâmplat cu Maria, 1:18-19), putea avea loc
divorþul pentru anularea contractului.

(3) Alþii cred cã termenul porneia s-a
referit la cãsãtorii nelegitime între rude, aºa
cum scrie Leviticul 18:6-18. Dacã bãrbatul
descoperea cã soþia lui era o rudã apropiatã,
ar fi fost vorba de un incest ºi acesta ar fi fost
un temei suficient pentru divorþ. Unii afirmã
cã acesta este sensul lui porneia din Fapte
15:20, 19 (cf. 1 Cor. 5:1).

(4) O altã concepþie este cã porneia se
referã la un mod de viaþã continuu, persistent,
fãrã mustrãri de conºtiinþã de infidelitate se-
xualã (deosebitã de un singur act de relaþie
ilicitã). (În NT porneia are un sens mai larg
decât moicheia.) Astfel de practici perma-
nente ar constitui temeiul pentru divorþ, din
moment ce o purtare infidelã continuã dis-
truge legãtura cãsãtoriei. (Vezi comentariile
de la 1 Cor. 7:10-16 despre divorþ ºi recãsã-
torire.)

Oricare ar fi concepþia pe care o accep-
tãm în privinþa clauzei care permite divorþul,

Isus a susþinut permanenþa cãsãtoriei. Cei
care I-au auzit cuvintele, le-au înþeles în acest
fel, pentru cã au tras concluzia cã, în cazul în
care nu existã temei pentru divorþ, nu este de
folos sã se mai cãsãtoreascã (sau: ar fi mai
bine sã nu se cãsãtoreascã niciodatã — n.tr.).
Dar nu aceasta a vrut Isus sã spunã, pentru cã
Dumnezeu a dat oamenilor cãsãtoria pentru
binele lor (Gen. 2:18). Cãsnicia trebuie sã fie
o piedicã în calea poftelor ºi a infidelitãþii
(1 Cor. 7:2). Totuºi, câþiva oameni fie nu au
dorinþe sexuale normale (s-au nãscut fameni
sau au fost castraþi), fie sunt capabili sã-ºi
controleze aceste dorinþe pentru a contribui
mai bine la lucrarea lui Dumnezeu de pe
pãmânt (Mat. 19:12; cf. 1 Cor. 7:7-8, 26). Dar
nu toþi pot sã primeascã celibatul (Mat.
19:11). Mulþi se cãsãtoresc ºi duc la înde-
plinire scopurile lui Dumnezeu, contribuind
la lucrarea Lui din lume.

9. INSTRUCÞIUNI PRIVIND COPIII 
(19:13-15)
(MAR. 10:13-16; LUCA 18:15-17)
19:13-15. Mulþi pãrinþi îºi aduceau co-

piii la Isus ca sã-ªi punã mâinile peste ei,
ºi sã Se roage pentru ei. Dar ucenicii con-
siderau cã este o risipire a timpului lui Isus.
Au început sã-i certe pe cei care-ºi aduceau
copiii. Ucenicii au uitat ceea ce a spus Isus
mai înainte despre valoarea copiilor ºi despre
cât de grav era sã fii o pricinã de poticnire
pentru ei (cf. 18:1-14). Isus i-a certat pe
ucenici, spunându-le sã lase copilaºii sã vinã
ºi sã nu-i opreascã. Împãrãþia cerurilor nu
era numai pentru adulþi care ar putea fi
consideraþi mai valoroºi decât copiii. Oricine
vine la Domnul prin credinþã este un membru
valoros al Împãrãþiei. Acest lucru (19:15)
aratã cã Isus a avut timp pentru toþi copiii ºi
nu a plecat de acolo pânã nu i-a binecuvântat
pe toþi.

10. INSTRUCÞIUNI PRIVIND BOGÃÞIILE 
(19:16-26)
(MAR.10:17-31; LUCA 18:18-30)
19:16-22. Un om care era un tânãr (v. 20),

bogat (v. 22) ºi avea o poziþie de conducãtor
(Luca 18:18, poate în Sinedriu) s-a apropiat
de Isus ºi L-a întrebat: Învãþãtorule, ce bine
sã fac, ca sã am viaþa veºnicã? Acest
conducãtor nu a întrebat cum putea obþine
mântuirea, ci dorea sã ºtie cum îºi poate
asigura intrarea în Împãrãþia lui Mesia. Dorea
sã ºtie ce „bine“ (faptã bunã) ar arãta cã este
neprihãnit ºi, în consecinþã, potrivit pentru
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Împãrãþie. Isus i-a rãspuns: Binele este Unul
singur, adicã Dumnezeu. Se cere perfecþi-
unea (Mat. 5:48; cf. 19:21); deci trebuie sã
fim la fel de buni ca ºi Dumnezeu. Trebuia
sã aibã neprihãnirea lui Dumnezeu care vine
prin credinþa în El (Rom. 4:5). Poate cã Isus
a aºteptat apoi un rãspuns din partea condu-
cãtorului pentru a vedea dacã îºi va afirma
credinþa cã Isus este Dumnezeu, cã Isus,
fiind una cu Tatãl, este bun (agathos, „bun
intrinsec“).

Pentru cã omul nu a rãspuns, Isus a spus
cã poþi sã intri în viaþã (i.e., viaþa în Îm-
pãrãþia lui Dumnezeu) numai dacã poþi
prezenta dovezi ale neprihãnirii. Pentru cã
standardul oficial al neprihãnirii era Legea lui
Moise, Isus i-a spus omului: pãzeºte porun-
cile. Conducãtorul a fost receptiv,  pentru cã
a întrebat imediat: Care? Fariseii susþineau
ºi alte standarde ale neprihãnirii, care adãu-
gau poruncilor lui Moise sensuri pe care
Dumnezeu nu le-a avut niciodatã în vedere.
De fapt, tânãrul conducãtor Îl întreba pe Isus:
„Trebuie sã pãzesc toate poruncile farisei-
lor?“ Isus i-a rãspuns enumerând câteva
dintre poruncile scrise pe a doua tablã a
Legii, poruncile de la a cincia la a noua, care
interziceau uciderea, preacurvia, furtul, mãr-
turiile mincinoase, precum ºi porunca pozi-
tivã de a-ºi respecta pãrinþii (Ex. 20:12-16).
Isus nu a menþionat porunca a zecea (Ex.
20:17) despre pofte, dar a adãugat o afirmaþie
care cuprinde esenþa: Sã iubeºti pe aproa-
pele tãu ca pe tine însuþi (cf. Lev. 19:18;
Mat. 22:39; Rom. 13:9; Gal. 5:14; Iac. 2:8).

Tânãrul a afirmat cã a pãzit… toate
aceste lucruri. Dar totuºi ºi-a dat seama cã
îi mai lipseºte ceva (Mat 19:20). Numai
Dumnezeu ºtie dacã a respectat într-adevãr
aceste porunci. Tânãrul era convins cã a
respectat poruncile, dar totuºi ºtia cã lipseºte
ceva din viaþa lui. Isus a identificat problema
lui atunci când i-a spus: du-te de vinde toate
posesiunile pe care le ai, dã la sãraci, ºi vei
avea o comoarã în cer. Aceastã milã faþã de
sãraci ar fi dovada neprihãnirii interioare.
Dacã ar fi fost neprihãnit (pe baza credinþei
în Isus ca Dumnezeu), ar fi dat bogãþia lui
sãracilor ºi L-ar fi urmat pe Isus. Dar, în loc
sã procedeze aºa, tânãrul… a plecat foarte
întristat (lypoumenos, „a suferi sau a fi
foarte trist“; cf. 14:9; 18:31) pentru cã avea
multe avuþii. Refuzul de a renunþa la averea
sa a demonstrat cã nu-ºi iubea aproapele ca
pe el însuºi. În consecinþã, nu a respectat
toate poruncile ºi îi lipsea mântuirea. Nu s-a
mai scris nimic despre acest tânãr; probabil

cã nu a renunþat la averea lui ºi nu L-a urmat
pe Isus. ªi-a iubit banii mai mult decât pe
Dumnezeu, încãlcând astfel chiar ºi prima
poruncã (Ex. 20:3).

19:23-26. Incidentul cu tânãrul conducã-
tor L-a determinat pe Isus sã transmitã un
scurt mesaj ucenicilor Sãi. Remarca Lui s-a
referit la cât de greu va intra un bogat în
Împãrãþia cerurilor. Este mai uºor, a spus
Isus, sã treacã o cãmilã prin urechea acu-
lui. Deoarece tânãrul se încredea mai mult în
bogãþiile sale decât în Domnul pentru a fi
mântuit, nu putea intra în Împãrãþie la fel
cum nici cãmila (unul dintre animalele cele
mai mari folosite de evrei) nu putea intra prin
„urechea acului“ (rhaphidos, un ac de cusut;
nu o poartã mai micã aflatã într-o poartã mai
mare, aºa cum se susþine uneori). Urechea
acului este foarte micã. 

Uimiþi de tot…ucenicii… au zis: Cine
poate atunci sã fie mântuit? Întrebarea
aratã cât de mare era influenþa fariseilor
asupra lor, pentru cã fariseii afirmau cã
Dumnezeu dãruia bogãþii celor pe care îi
iubeºte. Deci, dacã un om bogat nu putea
intra în Împãrãþie, atunci nimeni nu putea
intra! Isus le-a rãspuns cã mântuirea este o
lucrare a lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi
place sã facã ceea ce la oameni este cu
neputinþã (cf. 17:20).

11. INSTRUCÞIUNI PRIVIND SLUJIREA ªI 
RECOMPENSA (19:27-20:16)
19:27-30. În situaþia precedentã, Isus i-a

spus tânãrului bogat sã vândã tot ce are ºi sã-L
urmeze pe El. Este exact ceea ce au fãcut
ucenicii, aºa cum a spus Petru. Iatã cã noi
am lãsat tot, ºi Te-am urmat; ce rãsplatã
vom avea? În timp ce tânãrul conducãtor nu
a renunþat la bogãþiile lui (v. 22), Petru ºi
ceilalþi ucenici au renunþat (4:18-22; 9:9; cf.
16:25). Dupã logica lui Petru, desigur cã
Dumnezeu îi va binecuvânta pentru cã ei nu
se încredeau în bogãþiile lor! Domnul le-a
vorbit despre înnoirea (palingenesia, „renaº-
terea“) tuturor lucrurilor. Chiar dacã popo-
rul a respins Împãrãþia oferitã de El, împã-
rãþia totuºi va veni cu o schimbare completã
a lucrurilor spirituale (Is. 2:3; 4:2-4; 11:9b),
politice (Is. 2:4; 11:1-5, 10-11; 32:16-18),
geografice ºi fizice (Is. 2:2; 4:5-6; 11:6-9;
35:1-2). Hristos va sta pe scaunul de domnie
al mãririi Sale (cf. Mat. 25:31; Apoc. 22:1).

Ucenicii vor avea un loc deosebit în Îm-
pãrãþie, stând pe douãsprezece scaune de
domnie pentru a judeca pe cele douã-
sprezece seminþii ale lui Israel (cf. Apoc.
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21:12-14). De fapt, toþi cei care vor renunþa la
case sau rude pentru Numele Domnului, vor
primi binecuvântãri fizice care vor compensa
din belºug tot ce au pierdut (Mat. 19:29).
Toate acestea, pe lângã viaþa veºnicã din
împãrãþia Sa. Cu toate cã acum s-ar putea
crede cã ei renunþã la tot ºi sunt cei din ur-
mã, totuºi ei vor primi în eternitate totul ºi
vor fi cei dintâi. ªi situaþia inversã este ade-
vãratã: cei care, ca ºi conducãtorul tânãr ºi
bogat, s-ar pãrea cã acum au totul (cei din-
tâi), îºi vor da seama într-o zi cã au pierdut
totul (vor fi cei din urmã; cf. 20:16).

20:1-16. Continuând discuþia, Isus le-a
spus o pildã în care un gospodar… a ieºit
dis-de-dimineaþã, sã-ºi tocmeascã lucrã-
tori la vie, învoindu-se cu ei sã-i plãteascã
un leu („un dinar“, GBV), plata normalã pen-
tru o zi de muncã. Mai târziu, pe la ceasul al
treilea (aproximativ ora 9), gospodarul i-a
îndemnat ºi pe alþii din piaþã sã meargã sã
lucreze în via lui, nu pentru o platã stabilitã,
ci pentru ceea ce va fi cu dreptul. Gospo-
darul a mai angajat lucrãtori ºi pe la ceasul al
ºaselea (la amiazã), al nouãlea (aproximativ
ora 15) ºi chiar al unsprezecelea (ora 17),
atunci când nu mai rãmãsese decât o orã de
muncã.

Seara (i.e., ora 18), când a venit timpul
ca gospodarul sã cheme pe lucrãtori sã le
dea plata, a început cu cei care au lucrat cel
mai puþin ºi i-a plãtit pe fiecare cu câte un
leu. Când cei care au lucrat întreaga zi au
venit sã-ºi primeascã plata, au crezut cã vor
primi mai mult de un leu. Ei au lucrat toatã
ziua îndurând greul ºi zãduful zilei. Dar ei
au fost de acord sã lucreze pentru suma sta-
bilitã ºi aceastã sumã au primit-o (v. 13).
Gospodarul le-a spus: pot sã fac ce vreau cu
ce-i al meu. Le-a amintit cã nu trebuie sã fie
geloºi (NIV) din cauza generozitãþii sale faþã
de cei care au lucrat puþin.

Prin acest exemplu, Isus i-a învãþat cã
problema recompenselor se aflã sub controlul
suveran al lui Dumnezeu, „Gospodarul“ din
pildã. În faþa lui Dumnezeu se vor deconta
toate lucrurile. Mulþi dintre cei cu locuri
proeminente vor fi într-o zi retrogradaþi. Iar
mulþi dintre cei care se aflau în urma tuturor
vor fi promovaþi într-o zi în fruntea lor: cei
din urmã vor fi cei dintâi, ºi cei dintâi vor
fi cei din urmã. (Acest lucru vine în spriji-
nul cuvintelor lui Isus din 19:28-30.) La jude-
cata finalã, analiza Domnului va avea cea
mai mare ºi singura importanþã.

12. INSTRUCÞIUNI PRIVIND MOARTEA SA 
(20:17-19)
(MAR. 10:32-34; LUCA 18:31-34)
20:17-19. Nimeni nu poate spune cã Isus

nu i-a pregãtit pe ucenici pentru condamna-
rea Sa la moarte. Cel puþin de trei ori El le-a
spus cã va muri (12:40; 16:21; 17:22-23).
Acum se afla în drum spre Ierusalim (cf.
deplasãrilor geografice ale lui Isus: 4:12;
16:13; 17:24; 19:1; 21:1). El le-a spus uce-
nicilor încã o datã cã în acel oraº Îl aºtepta
moartea. Aici vorbeºte pentru prima oarã
despre trãdarea, batjocorirea, flagelarea ºi
rãstignirea Sa. Dar le-a amintit de asemenea
cã moartea nu era sfârºitul Lui, pentru cã
va învia a treia zi (cf. 16:21; 17:23). Ucenicii
nu au spus nimic la cuvintele Domnului.
Poate cã nu puteau crede cã Domnul va fi
într-adevãr tratat în acest mod.

13. INSTRUCÞIUNI PRIVIND AMBIÞIA 
(20:20-28)
(MAR. 10:35-45)
20:20-23. Cuvintele lui Isus despre

„înnoirea tuturor lucrurilor“ (19:28) au deter-
minat urmãtoare întâmplare. Mama lui Ioan
ºi a lui Iacov s-a apropiat de Isus împreunã
cu fiii ei ºi s-a închinat înaintea Lui. Când
Isus a întrebat-o ce doreºte, ea a cerut ca cei
doi fii ai ei sã primeascã locuri înalte în
Împãrãþia Lui, unul aºezat la dreapta ºi
unul la stânga Lui. Poate cã ea L-a auzit pe
Isus spunând cã ucenicii Sãi vor sta pe tronuri
(19:28) ºi, cu mândria caracteristicã mame-
lor, a crezut cã fii ei meritã cele mai bune
locuri.

Isus nu a corectat-o cu privire la împãrã-
þia Sa care vine. Singura Lui întrebare era
adresatã celor doi fii, la insistenþa cãrora
probabil cã a fãcut mama lor aceastã cerere.
El i-a întrebat dacã vor putea bea paharul pe
care-l va bea El. Isus vorbea despre judecãþile
ºi moartea Sa pentru cã va fi trãdat ºi va muri
pe o cruce (26:39, 42). Ei I-au rãspuns:
Putem. Isus a afirmat cã este adevãrat cã
vor avea parte de paharul suferinþei ºi a
morþii ca ºi El. Iacov a murit devreme în
epoca Bisericii în mâinile lui Irod Agripa I
(Fapte 12:1-2), iar despre Ioan se crede cã a
murit ca martir aproape de sfârºitul primului
secol.

Cu toate acestea, acordarea poziþiilor
înalte de la dreapta ºi la stânga Sa nu este
prerogativa Sa. Aceste poziþii vor fi ocupate
de aceia pe care Tatãl, Judecãtorul generos
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ºi plin de har (cf. Mat. 20:1-16), îi va numi
(v. 23). Acest pasaj ne aratã încã o datã cã
ucenicii nu au înþeles învãþãtura lui Isus des-
pre umilinþã (cf. 18:1-6). Întrebarea lui Petru
(19:27) dovedeºte de asemenea dorinþa de a
ocupa poziþii înalte. Ucenicii au continuat sã
discute despre acest lucru chiar ºi cu atât de
puþin timp înainte de moartea Domnului.

20:24-28. Cei zece, când au auzit ce-
rerea mamei lui Iacov ºi Ioan, s-au mâniat.
Probabil cã le-a pãrut rãu cã nu s-au gândit ei
înainte la acest lucru! (cf. 18:1). Isus ªi-a dat
bineînþeles seama de divergenþele din cadrul
grupului. De aceea i-a chemat pe cei doi-
sprezece ºi le-a amintit de câteva principii
importante. Deºi unii oameni (domnitorii ºi
mai marii) domnesc peste alþii, ucenicii nu
aveau voie sã facã aºa. Poziþiile în Împãrãþia
Domnului nu se obþin prin conducere ºi
autoritate, ci prin slujire (20:26-27). Scopul
lor trebuia sã fie slujirea, nu conducerea. Cei
mai respectaþi vor fi cei care slujesc, cei care
sunt smeriþi.

Domnul Însuºi este cel mai bun exemplu
în aceastã privinþã. El n-a venit în lume sã
I se slujeascã, ci… sã slujeascã ºi sã-ªi dea
viaþa ca rãscumpãrare pentru mulþi. Este
primul indiciu despre rezultatele morþii lui
Hristos. El le-a spus de mai multe ori cã va
muri, dar nu a dezvãluit motivul morþii Sale.
Acum a arãtat cã moartea Sa va fi o „rãs-
cumpãrare“ (lytron, „platã“) „pentru“ (anti,
„în locul“) „mulþi“ (vezi tabelul „Cuvintele
din Noul Testament pentru rãscumpãrare“ de
la Marcu 10:45). Moartea Lui va înlocui
multe alte morþi, pentru cã numai moartea Sa
poate face o ispãºire realã a pãcatului (Ioan
1:29; Rom. 5:8; 1 Pet. 2:24; 3:18). El a fost
Jertfa perfectã, a cãrui moarte substituentã    a
plãtit preþul pãcatului.

14. INSTRUCÞIUNI PRIVIND AUTORITATEA
(20:29-34)
(MAR. 10:46-52; Luca 18:35-43) 
20:29-34. Într-o ultimã manifestare a

autori tãþ i i Sale înainte de a ajunge la
Ierusalim, Isus a vindecat doi orbi lângã
oraºul Ierihon. Ceilalþi scriitori sinoptici
(Marcu ºi Luca) relateazã aceastã vindecare
în moduri puþin diferite. Matei a scris despre
doi oameni; Marcu ºi Luca au vorbit despre
unul. Marcu a inclus ºi numele omului orb,
Bartimeu. Fãrã îndoialã cã au fost vindecaþi
doi orbi, dintre care Bartimeu era mai cunos-
cut. Matei ºi Marcu au spus cã oamenii au
fost vindecaþi când Isus a pãrãsit Ierihonul,
dar Luca a spus cã vindecarea a avut loc când

Isus S-a apropiat de Ierihon. Acest lucru
poate fi explicat pe baza faptului cã pe vre-
mea aceea existau douã localitãþi Ierihon,
oraºul vechi ºi oraºul nou. Isus ieºea din
vechiul Ierihon  (Mat. ºi Mar.) ºi se apropia
de noul Ierihon (Luca) atunci când a avut loc
minunea.

Orbii au început sã strige dupã ajutor
când au auzit cã trece Isus. Ei au apelat la El
pe baza faptului cã El este Domnul, Fiul lui
David (Mat. 9:27; cf. 15:22). Folosind acest
nume, ei fãceau apel la El în calitate de
Mesia. Cu toate cã gloata i-a certat, orbii au
continuat pânã când Isus S-a oprit ºi i-a
chemat. Când i-a întrebat ce doreau, ei au
rãspuns simplu: sã ni se deschidã ochii. Lui
Isus I S-a fãcut milã (splanchnistheis; cf.
comentarii de la 9:36) de ei ºi, folosindu-ªi
autoritatea de Mesia, Fiul lui David, i-a vin-
decat îndatã. Este interesant faptul cã aceastã
secþiune lungã (17:14-20:34), în care Isus
ªi-a învãþat ucenicii despre lucrurile de care
vor avea nevoie dupã moartea Sa, s-a încheiat
cu o demonstrare a autoritãþii Sale. Cu ade-
vãrat El trebuie crezut pentru cã este Fiul lui
David, Mesia lui Israel.

VI. Apogeul ofertei Regelui 
(cap. 21-27)

A. Prezentarea oficialã a Regelui (21:1-22)
1. INTRAREA TRIUMFALÃ (21:1-11)

(MAR. 11:1-11; LUCA 19:28.42; IOAN
12:12-14)
21:1-5. Isus ºi grupul de ucenici se

apropiau de Ierusalim dinspre est pentru cã
veneau pe drumul de la Ierihon. Când au
ajuns în oraºul Betfaghe, situat în partea
esticã a muntelui Mãslinilor, Isus a trimis
înainte doi ucenici pentru a gãsi… o
mãgãriþã ºi un mãgãruº. Chiar dacã toate
cele patru Evanghelii relateazã Intrarea
Triumfalã, numai Matei vorbeºte despre
mãgãriþã ºi mãgãruºul ei. O explicaþie simplã
a ceea ce unii numesc o contradicþie este cã
atunci când Isus a cãlãrit mãgãruºul, a fost
normal ca mama lui, mãgãriþa, sã meargã
împreunã cu el. Poate cã a cãlãrit pe fiecare
animal o parte din drum (v. 7).

Isus le-a spus ucenicilor: aduceþi anima-
lele la Mine. În caz cã vor fi întrebaþi de ce
iau animalele, trebuia sã rãspundã cã Domnul
are trebuinþã de ele. Fiind Mesia, avea drep-
tul sã cearã orice lucru de care avea nevoie.
Matei a spus (v. 4-5) cã aceastã acþiune a
împlinit o profeþie, ºi anume Zaharia 9:9
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(cf. Is. 62:11), care a vorbit despre Împãra-
tul care vine blând ºi cãlare pe un mãgar,
pe un mãgãruº, mânzul unei mãgãriþe. Nu
era modul obiºnuit de intrare a regilor, care
veneau de obicei cuceritori, cãlare pe cai.
Mãgãruºul era simbolul pãcii.

21:6-8. Ucenicii au adus animalele, ºi-au
pus hainele pe ele în loc de ºa, iar oamenii
din norod îºi aºterneau hainele pe drum
(cf. 2 Împ. 9:13), în timp ce alþii presãrau pe
drum… ramuri din copaci. Cei mai mulþi
dintre aceºti oameni erau pelerini din Galilea
care mergeau la Ierusalim pentru a sãrbãtori
Paºtele. Ei Îl cunoºteau pe Isus ºi minunile
numeroase pe care le-a fãcut în Galilea.

21:9. În timp ce mulþimea mergea, unii
înaintea lui Isus, alþii în urma Lui, cântau
probabil psalmii pelerinilor. Matei a scris cã
oamenii (inclusiv copii, v. 15) strigau cuvin-
tele Psalmului 118:26: Binecuvântat este
Cel ce vine în Numele Domnului! Lui Isus
Îi strigau: Osana fiul lui David! „Osana“
vine din ebraicul hosî’âh na, „Mântuieºte(-
ne), ne rugãm“, cuvânt preluat din Psalmul
118:25. A devenit o exprimare a laudei ºi o
cerere în acelaºi timp.

Chiar dacã mulþimea nu a înþeles în tota-
litate semnificaþia acestui eveniment, au
recunoscut totuºi faptul cã El este Sãmânþa

promisã a lui David, care a venit sã le aducã
mântuirea. Atât cuvintele cât ºi faptele lor L-au
onorat pe Cel care intra în oraº, prezen-
tându-Se în sfârºit în mod public drept
Regele lor.

21:10-11. Când a intrat în Ierusalim,
toatã cetatea s-a pus în miºcare, ºi fiecare
zicea: Cine este acesta? Deoarece Isus a evi-
tat sã vinã prea des în oraº, locuitorii lui nu Îl
cunoºteau. Cei care L-au însoþit pe Isus din
alte pãrþi le spuneau: Este Isus, Proorocul
din Nazaretul Galileii (cf. v. 46). Fiind
Profetul, El este Cel promis de Moise (Deut.
18:15). Luca a consemnat faptul cã Isus a
plâns pentru oraº (Luca 19:41) ºi le-a spus
conducãtorilor religioºi cã acea zi era impor-
tantã pentru popor: „Dacã ai fi cunoscut ºi tu,
mãcar în aceastã zi, lucrurile care puteau sã-þi
dea pacea! Dar acum ele sunt ascunse de
ochii tãi“ (Luca 19:42). Poate cã Isus S-a
gândit la profeþia semnificativã a lui Daniel
referitoare la vremea venirii lui Mesia ºi la
faptul cã a intrat în Ierusalim exact atunci
când a profeþit Daniel, cu peste 500 de ani
înainte (Dan. 9:25-26). Acest eveniment a
marcat prezentarea oficialã a lui Isus Hristos
în faþa poporului Israel drept Fiul legitim al
lui David.

2. AUTORITATEA MESIANICÃ (21:12-14)
(MAR. 11:15-19; LUCA 19:45-48)
21:12-14. Cu toate cã din relatarea

evenimentului de cãtre Matei putem înþelege
cã Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu
imediat dupã intrarea în Ierusalim, celelalte
Evanghelii spun cã Isus s-a întors în Betania
dupã intrarea în oraº. Probabil cã acþiunea   de
curãþire a Templului a avut loc a doua zi
dimineaþã, când Isus S-a întors în Ierusalim
din Betania (Mar. 11:11-16).

Când a intrat în Templu, indignarea lui
Isus s-a îndreptat spre cei care au schimbat
caracterul Templului, transformând un loc de
rugãciune într-un loc al practicilor comer-
ciale murdare. Mulþi oameni îºi câºtigau exis-
tenþa de pe urma Templului ºi a animalelor de
jertfã care erau cumpãrate aici. Ei afirmau cã
oamenii nu puteau folosi în Templu bani care
circulau în societate, deci trebuia mai întâi sã
schimbe aceºti bani în banii Templului, con-
tra unui comision, apoi puteau folosi banii
Templului pentru a cumpãra animalele de
sacrificiu, la preþuri mult umflate. Pentru cã
aceastã practicã a stoarcerii banilor era con-
trarã scopurilor existenþei Templului,
Domnul le-a rãsturnat mesele ºi scaunele
din curtea exterioarã a neamurilor (vezi
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schiþa), citând pãrþi din douã versete ale
Vechiului Testament, Isaia 56:7 ºi Ieremia
7:11. (Isus a mai curãþit o datã Templul, la
începutul lucrãrii Sale [Ioan 2:14-16].)

Apoi Isus ªi-a dovedit autoritatea vin-
decând câþiva orbi ºi ºchiopi care au venit la
El în Templu. (Numai Matei a consemnat
acest fapt.) Acestor oameni nu li se permite
accesul în Templu, dar autoritatea lui Isus a
produs multe schimbãri.

3. INDIGNAREA AUTORITÃÞILOR 
(21:15-17)
21:15-17. În timp ce Isus i-a vindecat pe

cei care au venit la El în Templu, câþiva copii
I-au adus laude, strigând: Osana, fiul lui
David, un nume evident mesianic (cf.
comentariilor de la v. 9). Preoþii cei mai de
seamã ºi cãrturarii s-au mâniat din cauza
faptelor lui Isus ºi a laudei copiilor. Expresia
s-au umplut de mânie vine de la un verb
care înseamnã „a þi se stârni mânia“ ºi este
folosit numai în Evangheliile sinoptice (cf.
20:24; 26:8; Mar. 10:14, 41; 14:4; Luca
13:14). Întrebarea pusã lui Isus: Auzi ce zic
aceºtia, era de fapt o cerere ca Isus sã-i
opreascã. Poate cã mulþi dintre copiii din
Templu se aflau acolo pentru prima datã, sãr-
bãtorind intrarea lor ca bãrbaþi în societate.
Autoritãþile au considerat cã o astfel de influ-
enþã asupra minþilor lor tinere nu era în
interesul poporului. Isus a rãspuns cu un
citat din Psalmul 8:2, care spune cã sunt
scoase laude din gura pruncilor ºi din
gura celor ce sug. Primindu-le lauda, Isus
afirma cã era demn de laudã, fiind Mesia.
Conducãtorii religioºi, din cauza respingerii
lui Isus, nu înþelegeau nici mãcar lucrurile
înþelese de copiii care L-au primit pe El (cf.
Mat. 18:3-4). Din acest motiv, Isus a plecat
din Templu, lãsându-i acolo. S-a întors în
oraºul Betania, situat la o distanþã de aproape
trei kilometri peste muntele Mãslinilor ºi a
rãmas acolo peste noapte, probabil în casa
Mariei, a Martei ºi a lui Lazãr.

4. RESPINGEREA SIMBOLICÃ (21:18-22)
(MAR. 11:12-14, 20-25)
21:18-22. Pe când se întorcea Isus în

Ierusalim, a doua zi dimineaþa… I-a fost
foame. A vãzut un smochin lângã drum ºi a
observat cã este plin de frunze. Când s-a
apropiat de pom, a vãzut cã nu erau fructe.
Smochinii mai întâi dau rod, apoi apar frun-
zele, sau ambele apar în acelaºi timp. Pentru
cã smochinul avea deja frunze, ar fi trebuit sã
aibã ºi fructe. Când Isus nu a gãsit rod, a

blestemat pomul, care s-a uscat… pe datã.
Marcu spune cã ucenicii L-au auzit pe Isus
blestemând pomul, dar nu au vãzut cã s-a
uscat pânã a doua zi dimineaþã, când s-au
întors la Ierusalim (Mar. 11:13-14, 20).
Ucenicii s-au minunat (ethaumasan) cã
smochinul s-a uscat într-o clipã.

Isus a folosit aceastã întâmplare pentru
a-i învãþa o lecþie despre credinþã: dacã au
credinþã adevãratã în Dumnezeu, ei vor
putea face nu numai minuni cum a fost
blestemarea smochinului, ci vor putea muta
munþi (cf. Mat. 17:20). Dacã ar avea cre-
dinþã, vor primi… tot ce vor cere. Domnul
i-a învãþat despre importanþa credinþei, care
sã înlocuiascã îndoiala sau uimirea. Prin
contrast, poporul Israel nu a avut credinþã în
El.

Acest eveniment poate avea ºi o altã
semnificaþie pe lângã lecþia despre credinþã.
Mulþi cred cã Isus a considerat acest smochin
un simbol al Israelului de atunci. ªi ei afir-
mau cã au roade, dar la o examinare mai aten-
tã a poporului se observa cã roadele lipsesc.
Blestemând acea generaþie, Isus a arãtat cã i-a
respins ºi a profeþit cã nu vor avea niciodatã
rod. Peste câteva zile, acea generaþie Îºi va
respinge Regele ºi-L va rãstigni. Acest lucru
a dus la judecarea acelei generaþii. În anul 70
d.Hr. au venit romanii, au demolat Templul,
au invadat þara ºi au desfiinþat Israelul ca
entitate politicã (Luca 21:20). Poate cã prin
blestemarea smochinului Isus a respins acea
generaþie. Desigur, nu întregul popor a fost
respins (cf. Rom. 11:1, 26).

B. Confruntarea religioasã cu Regele
(21:23-22:46)

1. CONFRUNTAREA CU PREOÞII ªI 
BÃTRÂNII (21:23-22:14)
(MAR. 11:27-12:12; LUCA 20:1-19)

a. Atacul (21:23)
21:23. Isus S-a întors la Templu, locul

pe care l-a revendicat pentru Tatãl Sãu. În
curþile Templului s-a confruntat cu diverse
grupuri religioase ale poporului. Dezbaterea
a început atunci când preoþii cei mai de
seamã ºi bãtrânii norodului L-au întrebat:
Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea, ºi
cine Þi-a dat puterea aceasta? Prin expresia
„lucrurile acestea“ ei s-au referit probabil la
intrarea Sa triumfalã în oraº, primirea plinã
de laude a poporului, curãþarea Templului,
vindecarea orbilor ºi ºchiopilor (v. 8-14) ºi
învãþãturile Sale (v. 23). Conducãtorii au
înþeles faptul cã Isus revendica autoritatea lui
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Mesia ºi au vrut sã ºtie de unde avea aceastã
autoritate. Cu siguranþã cã nu a primit-o de la
ei!

b. Rãspunsul (21:24-22:14)
(1) Botezul lui Ioan (21-24-32).
21:24-27 (Mar. 11:29-33; Luca 20:3-8).

Isus a rãspuns la întrebarea conducãtorilor
religioºi printr-o altã întrebare, promiþând cã,
în caz cã ei vor rãspunde la întrebarea Lui, ºi
El va rãspunde la întrebarea lor. El i-a între-
bat: Botezul lui Ioan de unde venea? Din
cer sau de la oameni? Cu toate cã întrebarea
este destul de simplã, ea a stârnit o dezbatere
printre conducãtorii religioºi. Dacã ar fi
rãspuns cã botezul lui Ioan era din cer, ºtiau
cã Isus le va rãspunde cu încã o întrebare:
Atunci de ce nu l-aþi crezut? Pe de altã par-
te, dacã ar fi rãspuns cã botezul lui Ioan ve-
nea de la oameni, ºtiau cã vor stârni supãrare
în norod. Ioan era considerat de mulþime un
prooroc. În acest fel Isus i-a pus în situaþia în
care au încercat ei sã-L punã pe El în multe
ocazii. În cele din urmã, au spus cã nu ºtiu
rãspunsul la întrebarea Lui. Respectându-ªi
cuvântul, Isus a refuzat sã rãspundã la între-
barea lor. În loc de rãspuns, le-a spus o pildã.

21:28-32. În pilda lui Isus, un om le-a
spus celor doi feciori sã meargã sã lucreze în
via lui. Cel dintâi i-a rãspuns cã nu se duce,
dar, în urmã, i-a pãrut rãu, ºi s-a dus.
Celãlalt a spus imediat cã se duce sã lucreze,
dar nu s-a dus. Apoi Isus i-a întrebat: Care
din amândoi a fãcut voia tatãlui sãu?
Rãspunsul evident era cã fiul dintâi a ascul-
tat. Isus a aplicat pilda imediat conducãto-
rilor religioºi. În timp ce unii se pãrea cã au
primit lucrarea lui Ioan Botezãtorul (Ioan
5:35), faptele lor (Luca 7:29-30) au dovedit
cã se aseamãnã cu fiul al doilea. Pe de altã
parte, vameºii ºi curvele au primit în mare
numãr mesajul lui Ioan ºi au împlinit voia
Tatãlui. De aceea li se va permite intrarea în
Împãrãþia lui Dumnezeu. Dar conducãto-
rilor religioºi care nu s-au cãit ºi nu au crezut
li se va refuza intrarea. Aceºti conducãtori
religioºi rãmân condamnaþi. Probabil cã au
fost uluiþi de afirmaþia lui Isus cã oamenii
dispreþuiþi ºi imorali, cum erau vameºii ºi
prostituatele intrau în Împãrãþie, iar ei, con-
ducãtorii religioºi, nu intrau!

(2) Pilda proprietarilor viei (a vierilor
rãi; 21:33-46; Mar. 12:1-12; Luca 20:9-19).

21:33-39. Într-o altã pildã, Isus a con-
tinuat sã arate care este reacþia poporului faþã
de lucrarea Sa. El a vorbit despre un gospo-
dar care a depus mari eforturi pentru a face
o vie productivã. A închiriat-o unor vieri

pentru a avea grijã de ea. Când a venit vre-
mea roadelor, proprietarul viei a trimis pe
robii sãi… sã ia partea lui de rod. Dar vierii
care au arendat via i-au maltratat pe robii
proprietarului, pe unul bãtându-l, pe altul
omorându-l, iar pe altul împroºcându-l cu
pietre. Alþi robi au fost trimiºi, dar rezultatul
a fost la fel. În cele din urmã, proprietarul
viei a trimis la ei pe fiul sãu, crezând cã-l
vor respecta. Dar vierii s-au gândit cã,
omorându-l pe fiu, via va fi a lor. Deci, au
pus mâna pe el, l-au scos afarã din vie ºi l-au
omorât.

Era clar cã Isus vorbea despre poporul
Israel care fusese pregãtit cu grijã de cãtre
Dumnezeu pentru a fi via Lui roditoare (cf.
Is. 5:1-7). Grija viei a fost încredinþatã con-
ducãtorilor religioºi ai poporului. Dar ei nu
au recunoscut autoritatea Stãpânului asupra
lor ºi i-au tratat rãu pe mesagerii ºi profeþii
Lui. În cele din urmã, Îl vor omorî chiar ºi pe
fiul Sãu, Isus Hristos, afarã din Ierusalim (cf.
Evr. 13:12).

21:40-46. Isus a pus o întrebare normalã
când ºi-a întrebat ascultãtorii ce credeau cã
va face proprietarul viei acelor vieri necre-
dincioºi. Era evident faptul cã nu-i mai putea
lãsa sã lucreze via, ci îi va pierde, va aduce
judecata asupra lor. Via va fi luatã de la ei ºi
datã altor vieri care-i vor da rodurile. Acest
lucru era conform Scripturii, pentru cã Isus a
citat din Psalmul 118:22-23, care se referã la
piatra pe care au lepãdat-o zidarii, care a
devenit piatra din capul unghiului.

Aplicând Scriptura, Isus a spus cã
Împãrãþia lui Dumnezeu va fi luatã de la
cei care L-au auzit vorbind ºi va fi datã unui
neam, care va aduce roadele cuvenite.
Cuvântul tradus prin „neam“ (ethnei) este
tradus de obicei prin „popor“. Acest verset
este interpretat de cele mai multe ori în douã
moduri. O interpretare susþine cã Isus a spus
cã Împãrãþia va fi luatã de la evrei ºi va fi
datã neevreilor, care vor aduce roadele adec-
vate credinþei adevãrate. Argumentul este cã
ethnei, fiind singular, nu plural, se referã la
Bisericã, care este numitã un neam în
Romani 10:19 ºi în 1 Petru 2:9-10. Dar împã-
rãþia nu a fost luatã în totalitate de la Israel
pentru totdeauna (Rom. 11:25, 25), iar
Biserica nu moºteneºte acum Împãrãþia.

O interpretare mai bunã este cã Isus
afirmã cã Împãrãþia a fost luatã de la poporul
Israel din acea perioadã, dar ea va fi datã
înapoi poporului în viitor când naþiunea va
arãta pocãinþã ºi credinþã adevãratã. Conform
acestei concepþii, Isus a folosit cuvântul
„neam“ cu sensul de generaþie (cf. Mat.
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23:36). Din cauza respingerii Împãrãþiei,
acea generaþie nu va putea experimenta
Împãrãþia lui Dumnezeu (cf. comentariilor de
la 21:18-22). Dar o generaþie viitoare din
Israel va rãspunde prin credinþã mântuitoare
aceluiaºi Mesia (Rom. 11:26-27) ºi acelei
generaþii viitoare i se va da împãrãþia. Respin-
gându-L pe Isus, Piatra, zidarii (cf. Mat.
21:42) au suferit judecata (pe acela peste
care va cãdea ea [Piatra], îl va spulbera).
Conducãtorii religioºi de atunci (preoþii cei
mai de seamã ºi Fariseii, v.45; cf. v. 23)
au înþeles cã remarcile lui Isus erau îndreptate
spre ei ºi au fãcut tot ce au putut ca sã-L
prindã. Dar se temeau de noroade (cf. v.
26) care-L considerau pe Isus drept prooroc
(cf. v. 11), deci nu au putut acþiona.

(3) Pilda nunþii fiului de împãrat 
(22:1-14; Luca 14:15-24). 
22:1-7. În a treia pildã adresatã conducã-

torilor religioºi (cf. celorlalte douã pilde din
21:28-32 ºi 21:33-46), Isus s-a referit din nou
la acþiunea lui Dumnezeu de a le oferi Îm-
pãrãþia. Exemplul folosit, o nuntã, este o
imagine a Mileniului (cf. 9:15; Is. 25:6; Luca
14:15). În pildã, un împãrat a pregãtit nunta
fiului sãu. Robii sãi le-au spus celor poftiþi
la nuntã cã ospãþul era pregãtit, dar invitaþia
a fost ignoratã ºi invitaþii n-au vrut sã vinã.
S-au depus eforturi suplimentare pentru
chemarea invitaþilor, dar cu acelaºi rezultat.
Deoarece invitaþia a fost respinsã atât de
vehement încât robii au fost maltrataþi ºi
uciºi, împãratul s-a mâniat; a trimis oºtile
sale, a nimicit pe ucigaºii aceia, ºi le-a ars
cetatea.

Isus s-a gândit la efectul respingerii Lui
de cãtre popor. Dumnezeu a pregãtit domnia
milenarã a fiului Sãu ºi a invitat poporul sã
participe. Dar propovãduirea lui Ioan Bote-
zãtorul, a lui Isus ºi a ucenicilor a fost în mare
parte ignoratã. Uneori poporul i-a ucis pe cei
care au fãcut invitaþia. În cele din urmã, în
anul 70 d.Hr., armata romanã a atacat, a ucis
majoritatea evreilor care locuiau în Ierusalim
ºi a distrus Templul.

22:8-14. Dar nunta era totuºi pregãtitã.
Pentru cã oamenii poftiþi au respins invitaþia,
s-a oferit posibilitatea participãrii la nuntã a
unui grup mai mare. Chiar dacã invitaþia a
fost adresatã tuturor, ºi buni ºi rãi, era nece-
sarã pregãtirea individualã. Înþelegem acest
lucru din exemplul invitatului la nuntã care
nu s-a pregãtit în mod corespunzãtor. Nu a
îmbrãcat… haina corespunzãtoare de nuntã
pregãtitã de împãrat. (Se pare cã împãratul a
oferit tuturor haine de nuntã când au sosit,
pentru cã oaspeþii au venit de la rãspântiile

drumurilor [v. 9]. Reacþia omului pe plan
exterior nu este suficientã, ci mai este nece-
sarã ºi o relaþie corespunzãtoare cu Împãratul
Dumnezeu, însuºindu-ne ceea ce ne pregã-
teºte El.) În consecinþã, oaspetele a fost alun-
gat într-un loc al izolãrii ºi suferinþei.
(Comentariile despre expresia plânsul ºi
scrâºnirea dinþilor se gãsesc la 13:42.) Deºi
sfera de cuprindere a Împãrãþiei a fost acum
extinsã, pentru a include oameni din toate
rasele ºi clasele sociale (mulþi sunt che-
maþi), existã o alegere (puþini sunt aleºi). Cu
toate acestea, rãspunsul individual este
esenþial.

2. CONFRUNTAREA CU FARISEII ªI 
IRODIENII (22:15-22)
(MAR. 12:13-17; LUCA 20:20-26) 
22:15-17. Acest incident aratã cum o

controversã duce deseori la alianþe ciudate.
Conducãtorii religioºi ai Israelului aveau un
singur scop: sã scape de Isus din Nazaret. Ar
fi fãcut orice pentru a-ºi atinge scopul, chiar
dacã acest lucru ar fi însemnat sã colaboreze
cu duºmanii lor de-o viaþã. Fariseii erau
puriºtii poporului care se opuneau Romei ºi
tuturor încercãrilor Romei de a se amesteca
în modul de viaþã evreiesc. Dar Irodienii au
sprijinit în mod activ conducerea lui Irod cel
Mare ºi erau în favoarea schimbãrilor vremii
impuse de Roma. Dar aceste probleme erau
mai puþin presante decât dorinþa de a scãpa de
Isus. Deci, au trimis o delegaþie pentru a-L
prinde pe Isus într-o capcanã.

Ei au început spunând câteva lucruri fru-
moase despre El, dar ipocrizia lor era eviden-
tã, pentru cã nu credeau în El. Întrebarea lor
a fost: Se cade sã plãtim bir Cezarului sau
nu? Întrebarea lor nãscocitã cu atâta viclenie
se pãrea cã nu are un rãspuns potrivit. Au
crezut cã L-au prins pe Isus în capcana lor.
Dacã ar fi rãspuns cã era bine sã fie plãtite
taxele Cezarului, El ar fi trecut de partea
romanilor împotriva Israelului ºi cei mai
mulþi dintre evrei, inclusiv fariseii, L-ar fi
considerat un trãdãtor. Dacã ar fi rãspuns cã
nu trebuia plãtite taxe Romei, ar fi putut fi
acuzat cã este un rebel care se opune
autoritãþii ºi irodienii ar fi fost împotriva Lui.

22:18-22. Isus ªi-a dat seama de
ipocrizia întrebãrii lor, ca ºi de implicaþiile
rãspunsului Sãu. De acea a rãspuns întrebãrii
lor arãtând cã autoritatea umanã are un loc
corespunzãtor în viaþa fiecãrui om ºi cã ne
putem supune ºi autoritãþii umane ºi lui
Dumnezeu în acelaºi timp. A cerut sã I se
arate banul birului. Un dinar (GBV) roman,
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având inscripþionatã imaginea lui Cezar, îm-
pãratul roman, demonstra cã ei erau supuºi
autoritãþii ºi impozitelor Romei. (Pe o mo-
nedã s-au gãsit cuvintele: „Tiberius Caesar
Augustus, fiului Divinului Augustus“.) Deci
impozitele trebuie plãtite: daþi, deci, Ceza-
rului ce este al Cezarului.

Dar Isus le-a adus aminte ºi faptul cã o
altã sferã a autoritãþii aparþine lui Dumnezeu:
daþi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.
Oamenii trebuie sã se supunã de asemenea
autoritãþii Sale. Omul are responsabilitãþi
politice ºi spirituale. Miraþi de rãspunsul lui
Isus, fariseii ºi irodienii au fost reduºi la tãcere.

3. CONFRUNTAREA CU SADUCHEII
(22:23-33)
(MAR. 12:18-27; LUCA 20:27-40)
22:23-28. Saducheii au fost urmãtorul

grup religios care a încercat sã-L discrediteze
pe Isus ºi lucrarea Sa. Saducheii erau „libera-
lii religioºi“ ai vremii pentru cã susþineau cã
nu este înviere, nici îngeri sau spirite (Fapte
23:8). De aceea I-au pus în mod intenþionat
lui Isus o întrebare despre doctrina învierii ºi
implicaþiile ei într-un caz particular. Ei au
relatat povestea unei femei cu care s-a însu-
rat un bãrbat care apoi a murit. Conform
legii leviratului (Deut. 25:5-10), fratele lui a
luat-o sã fie nevasta sa pentru a perpetua
familia fratelui sãu. Dar ºi acesta a murit la
scurt timp dupã primul. Acest lucru s-a
întâmplat cu toþi ceilalþi fraþi, pânã la al
ºaptelea.

Întrebarea saducheilor a fost: La înviere,
nevasta cãruia din cei ºapte va fi ea?
Fiindcã toþi au avut-o de nevastã. Sadu-
cheii afirmau astfel cã în cer continuã lucru-
rile de care se bucurã oamenii pe pãmânt,
cum ar fi relaþiile conjugale. Dar cum putea
continua relaþia conjugalã a acestei femei
care a avut ºapte soþi? Scopul saducheilor a
fost sã ridiculizeze învierea.

22:29-33. Problemele saducheilor pro-
veneau, aºa cum a spus Isus, din faptul cã nu
cunoºteau nici Scripturile, nici puterea lui
Dumnezeu. A fost o denunþare asprã a con-
ducãtorilor religioºi, pentru cã, dintre toþi
oamenii, cu siguranþã cã ei ar fi trebuit sã
cunoascã Cuvântul ºi puterea lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu afirmã existenþa lui
Dumnezeu, iar puterea Lui poate aduce oa-
menii înapoi la viaþã. Apoi Isus a corectat
cele douã concepþii false ale saducheilor:
(1) continuarea existenþei lucrurilor de care
se bucurã oamenii pe pãmânt. De fapt, în
existenþa eternã cãsãtoria nu va mai fi ne-
cesarã. Dupã ce oamenii au primit trupuri

glorificate care nu mai sunt supuse morþii, nu
va mai fi nevoie de reproducere, unul dintre
scopurile principale ale cãsniciei. Credin-
cioºii în trupuri glorificate vor fi ca îngerii,
din acest punct de vedere, pentru cã îngerii
nu se reproduc. (El nu a spus cã oamenii vor
deveni îngeri.) Isus nu a rãspuns la toate
întrebãrile legate de existenþa eternã ºi de
relaþiile eterne dintre cei care au fost cãsã-
toriþi în aceastã viaþã. Totuºi, a rãspuns la
întrebarea pusã de saduchei. (2) O problemã
mai importantã ridicatã de saduchei se refe-
rea la învierea morþilor. Dacã ar fi citit ºi ar
fi înþeles Scriptura Vechiului Testament, ei ar
vãzut fãrã urmã de îndoialã cã existã o viaþã
viitoare ºi cã omul continuã sã existe atunci
când moare. Saducheii considerau învierea
ridicolã, deoarece credeau cã moartea pune
capãt existenþei omului, dar Isus a citat o afir-
maþie a lui Dumnezeu fãcutã înaintea lui
Moise în faþa rugului care ardea: Eu sunt
Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui
Isaac, ºi Dumnezeul lui Iacov (Ex. 3:6).
Dacã saducheii ar fi avut dreptate, ºi Avraam,
Isaac ºi Iacov au murit ºi nu ºi-au continuat
existenþa, atunci cuvintele: „Eu sunt“ ar fi
trebuit sã fie: „Eu am fost.“ Folosirea timpu-
lui prezent în expresia „Eu sunt“ presupune
cã Dumnezeu este încã Dumnezeul acestor
patriarhi, pentru cã ei sunt vii împreunã cu
Dumnezeu ºi, în cele din urmã, vor avea parte
de învierea celor neprihãniþi. Rezultatul aces-
tei întâlniri a fost cã noroadele… au rãmas
uimite (exeplesonto; cf. comentariilor de la
Mat. 7:28; ºi cf. ethaumasan din 22:22) de
învãþãtura lui Isus. Astfel Isus a rãspuns cu
succes ºi i-a învins pe aceºti experþi religioºi.

4. CONFRUNTAREA CU FARISEII 
(22:34-46)
(MAR. 12:28-37; LUCA 10:25-28) 

a. Fariseii Îl interogheazã pe Isus (22:34-40).
22:34-40. Când au auzit Fariseii cã

Isus a rãspuns saducheilor, au trimis imediat
un reprezentant, un versat învãþãtor al Legii,
care I-a pus lui Isus întrebarea urmãtoare:
Învãþãtorule, care este cea mai mare po-
runcã din Lege? Aceastã problemã era dez-
bãtutã printre conducãtorii religioºi ai vremii
ºi s-au fãcut diverse propuneri privind porun-
ca cea mai importantã. Rãspunsul imediat al
lui Isus a fost un rezumat al întregului de-
calog. El a replicat cã porunca cea dintâi
este: sã iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu,
cu toatã inima… sufletul ºi… cugetul (cf.
Deut. 6:5). El a adãugat cã a doua poruncã
este: Sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine
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însuþi (cf. Lev. 19:18). Prima poruncã
cuprinde prima tablã a Legii iar a doua
cuprinde a doua tablã. Isus a spus: În aceste
douã porunci se cuprinde toatã Legea ºi
Proorocii, adicã întreg Vechiul Testament
dezvoltã ºi amplificã aceste douã aspecte:
dragostea pentru Dumnezeu ºi dragostea
pentru alþii, care sunt creaþi dupã chipul lui
Dumnezeu.

Marcu scrie cã învãþãtorul Legii a afir-
mat cã Isus a rãspuns corect la întrebare ºi cã
dragostea pentru Dumnezeu ºi pentru aproa-
pele tãu este mai importantã decât arderile
de tot ºi jertfele (Mar. 12:32-33). Lumina a
început sã strãluceascã în inima lui. El nu era
departe, a apus Isus, de Împãrãþia lui Dum-
nezeu. Marcu a mai adãugat: „ªi nimeni nu
îndrãznea sã-I mai punã întrebãri“ (Mar.
12:34). Motivul era evident. Isus le rãs-
pundea aºa cum nu o fãcuse nimeni nicio-
datã. Mai mult, omul care a pus întrebarea în
acest pasaj era aproape pe punctul sã-i pãrã-
seascã pe farisei ºi sã-L accepte pe Isus.
Poate cã fariseii au considerat cã este mai
bine sã se opreascã pentru a nu mai pierde ºi
alþi oameni care sã se alãture cauzei lui Isus.

b. Isus îi interogheazã pe farisei (22:41-46) 
(Mar. 12:35-37; Luca 20:41-44)
22:41-46. Deoarece Fariseii au refuzat

sã-I mai punã alte întrebãri, Isus a preluat
ofensiva ºi le-a pus El întrebãri lor. Scopul
întrebãrii Lui a fost sã scoatã în evidenþã
concepþiile lor despre Mesia. El i-a întrebat:
Ce credeþi voi despre Hristos? Al cui fiu
este? Rãspunsul lor a venit repede, pentru cã
ºtiau cã Mesia trebuia sã vinã din dinastia lui
David. Rãspunsul lui Isus (v. 43-45) aratã cã
Mesia trebuia sã fie mai mult decât fiul uman
al lui David, aºa cum credeau mulþi din acea
vreme. Dacã Mesia ar fi fost doar un fiu
uman al lui David, de ce David îi atribuie
caracterul de Dumnezeu? Isus a citat dintr-un
psalm mesianic (Ps. 110:1), în care David se
referã la Mesia cu numele Domn. „Domn“
este traducerea cuvântului ebraic (adonî) fo-
losit numai pentru Dumnezeu (ex.: Gen.
18:27; Iov 28:28). Dacã David L-a numit pe
acest fiu „Domn“, cu certitudine trebuie sã fie
mai mult decât un fiu uman.

Complexitatea acestei discuþii teologice
i-a depãºit pe farisei care nu erau gata sã
recunoascã divinitatea acestui fiu al lui
David. N-a îndrãznit nimeni sã rãspundã
întrebãrii Lui sau sã dezbatã aspecte practice
sau teologice cu Isus. Toþi oponenþii Lui au
fost reduºi la tãcere, inclusiv preoþii cei mai

de seamã ºi bãtrânii poporului (Mat. 21:23-
27), fariseii ºi irodianii împreunã (22:15-22),
saducheii (v. 23-33) ºi fariseii (v. 34-36).

C. Respingerea naþionalã a Regelui 
(cap. 23)
(Mar. 12:38-40; 
Luca 11:37-52; 20:45-47)

1. AVERTISMENTELE ADRESATE 
MULÞIMII (23:1-12)
23:1-12. Ipocrizia ºi necredinþa conducã-

torilor religioºi ai poporului, demonstratã în
capitolul 22, a dus la un mesaj aspru din
partea lui Isus. Adresându-Se gloatelor ºi
ucenicilor Sãi, care se aflau în Templu ºi
ascultau dezbaterile Lui cu mai mulþi condu-
cãtori religioºi, El i-a avertizat în privinþa
învãþãturilor lor, spunând cã autoritatea lor
trebuia recunoscutã (ei ºed pe scaunul lui
Moise, i.e. învaþã Legea), dar faptele lor,
fiind ipocrite, nu trebuia urmate. Ei puneau
sarcini grele pe umerii oamenilor, dar ei
înºiºi nu erau neprihãniþi (23:4). Toate faptele
lor erau fãcute pentru a fi vãzute de oameni.
Filacteriile lor, mici pungi de piele care
conþineau fâºii de pergament cu versete din
Vechiul Testament (Ex. 13:9, 16; Deut. 6:8;
11:18), legate de mâna stângã ºi de frunte,
erau late, deci atrãgeau atenþia asupra lor. Iar
poalele veºtmintelor (Num. 15:38) aveau
ciucuri lungi ca sã fie vãzuþi. Ei umblã
dupã locurile dintâi ºi le place sã li se spunã
Rabi, ceea ce însemna cã erau învãþaþi. Nu
aceasta trebuia sã fie atitudinea urmaºilor lui
Isus. Titlurile (cum ar fi Rabi… dascãli…
Tatã) ºi poziþiile de onoare nu trebuia cãu-
tate. În loc de acest lucru trebuia sã existe o
relaþie frãþeascã între ucenici (Mat. 23:8).

Isus nu a spus cã nu trebuie sã existe
autoritate între ei, dar a subliniat faptul cã
slujirea Lui — Unul singur este Învãþãtorul
(didaskalos) ºi Unul singur este Dascãlul
(kathegetes, „un îndrumãtor cu autoritate“,
folosit numai aici în NT) — era mai impor-
tantã decât poziþ i i le umane onorante.
Poziþiile de conducere nu trebuie sã consti-
tuie niciodatã un scop în sine însuºi, ci trebuie
întotdeauna considerate drept ocazii de a-i
sluji pe alþii. Fariseul care se înãlþa pe sine
însuºi, va fi smerit, dar urmaºul lui Isus,
smerindu-se în slujire, va fi înãlþat într-o zi.

2. AVERTISMENTELE ADRESATE 
CONDUCÃTORILOR (23:13-39)
23:13. Avertizându-i pe cãrturari ºi pe

Farisei cã vor avea parte de pedeapsa finalã
dacã vor continua sã meargã pe calea lor, Isus
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a demascat în ºapte rânduri starea lor, de
fiecare datã începând cu expresia Vai de voi.
„Aceste nenorociri, spre deosebire de fericiri,
denunþã religia falsã, care este total dezgustã-
toare pentru Dumnezeu ºi meritã condamna-
rea cea mai asprã“ (Walvoord, Matthew: Thy
Kingdom Come, p. 171). În ºase ocazii din
cele ºapte, Isus îi numeºte fãþarnici.

Primul aspect demascat de Isus a fost
împiedicarea altor oameni sã intre în Îm-
pãrãþia cerurilor. Antagonismul lor faþã de
Isus i-a determinat pe mulþi sã se îndepãrteze
de Isus. Mulþi evrei cãutau îndrumare la con-
ducãtorii lor. Refuzul conducãtorilor de a-L
accepta pe Isus ca Mesia a pus o piatrã de
poticnire în calea conaþionalilor lor. Din acest
motiv erau condamnaþi.

23:14. Traducerea NIV ºi unele manus-
crise greceºti omit acest verset. Este posibil
sã fi fost adãugat datoritã versetelor din
Marcu 12:40 ºi Luca 20:47. Dacã versetul a
fãcut parte din scrierea lui Matei, atunci
numãrul sentinþelor pronunþate de Isus este
de opt. Acest „vai“ aratã inconsecvenþa con-
ducãtorilor religioºi care fãceau „rugãciuni
lungi“ pentru a-i impresiona pe oameni cu
spiritualitatea lor, dar oprimau vãduvele pe
care ar fi trebuit sã le ajute.

23:15. Acest vai s-a referit la activitatea
zeloasã a conducãtorilor religioºi care erau
dispuºi sã înconjoare nu numai pãmântul, ci
ºi marea pentru a face un singur tovarãº de
credinþã (proselyton, „prozelit“), care sã se
converteascã la iudaism. Problema era cã
prin acþiunile lor ei îi condamnau pe mulþi
oameni la pedeapsa veºnicã. Impunându-le
acestor convertiþi restricþiile exterioare ale
tradiþiilor rabinice, ei îi împiedicau sã vadã
adevãrul. De fapt, un astfel de prozelit deve-
nea un fiu al gheenei, de douã ori mai rãu
decât fariseii, adicã devenea mai fariseic
decât fariseii înºiºi. „Un fiu al gheenei“ era
cel care merita pedeapsa veºnicã.

23:16-22. La al treilea vai, Isus a scos în
evidenþã caracterul înºelãtor al conducãtori-
lor. (În primele douã aspecte demascate, Isus
a vorbit despre efectul conducãtorilor asupra
altora; în celelalte cinci nenorociri El a vorbit
despre caracterul ºi faptele conducãtorilor.)
Atunci când fãceau jurãminte, prevedeau
condiþii subtile care ar fi putut invalida
jurãmintele lor. Dacã se jura pe Templu, sau
altar, aceste lucruri nu însemnau nimic
pentru ei. Chiar dacã, în aparenþã, fãceau un
jurãmânt pe care se obligau sã-l respecte, în
interiorul lor nu aveau deloc intenþia de a-l
respecta. Dar dacã un om jura pe aurul

Templului sau pe darul de pe altar, era
legat de jurãmântul lui. Dar Isus a spus cã
ei greºesc atunci când sugereazã prin acest
lucru faptul cã aurul era mai mare decât
Templul ºi darul era mai mare decât alta-
rul. Isus a arãtat cã orice jurãmânt pe
Templu sau pe lucrurile din el era obligatoriu
de respectat pentru cã dincolo de Templu se
afla Cel ce locuieºte în el. Era acelaºi lucru
cu a face un jurãmânt pe scaunul de domnie
al lui Dumnezeu, jurãmânt care trebuia
respectat datoritã Celui care se afla pe scau-
nul de domnie. Deosebirile pe care le fãceau
conducãtorii religioºi au fost condamnate de
Isus, pentru cã erau evident amãgitoare ºi
necinstite. Isus i-a demascat pe aceºti con-
ducãtori, niºte povãþuitori orbi (v. 16), ne-
buni ºi orbi (v. 17, 19).

23:23-24. Al patrulea vai s-a referit la
practica fariseicã de a de zeciuialã cu meticu-
lozitate din toate posesiunile lor. Mergeau
atât de departe încât luau în considerare ºi
cele mai neînsemnate produse obþinute din
plante: izmã, mãrar ºi chimen. În timp ce
respectau cu scrupulozitate prevederile din
Lege în aceastã privinþã (Lev. 27:30), ei nu
manifestau dreptatea, mila ºi credincioºia
cerute de Lege. Ei acordau o importanþã ma-
jorã aspectelor minore, strecurând þânþarul,
ºi acordau o importanþã minorã aspectelor
majore, înghiþind cãmila. Fiind atât de pre-
ocupaþi de detalii, ei nu s-au ocupat niciodatã
de elementele importante. Isus nu a spus cã
zeciuiala nu era importantã; El a spus cã ei
au lãsat nefãcute prevederile Legii dintr-un
domeniu pentru cã le-au împlinit pe cele
dintr-un alt domeniu. Ei ar fi trebuit sã
împlineascã toatã Legea. Pentru cã nu au fã-
cut aºa, ei erau povãþuitori orbi.

23:25-26. Al cincilea vai subliniazã carac-
terul ipocrit al fariseilor. Ei erau preocupaþi
de curãþenia exterioarã, cum ar fi partea de
afarã a paharului ºi a blidului. Dar în ini-
mile lor exista rãpire (lãcomie, NIV — n.tr.)
ºi necumpãtare. Puritatea lor era doar pentru
ochii oamenilor. Dar nu se ridicau deasupra
furturilor ºi exceselor din propriile lor vieþi.
Dacã ar fi curãþat partea interioarã, ºi aspec-
tul exterior ar fi fost influenþat.

23:27-28. În al ºaselea vai Isus a conti-
nuat gândul despre purificarea exterioarã. A
cincea nenorocire a subliniat acþiunile lor; a
ºasea vorbeºte despre înfãþiºarea lor. El i-a
numit pe cãrturari ºi Farisei… mormintele
vãruite. Un obicei de atunci era sã se
pãstreze mormintele zugrãvite în alb pe
dinafarã, pentru a arãta frumoase. Dar pe
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dinãuntru erau diferite pentru cã acolo se
aflau trupurile descompuse ale oamenilor
morþi. Situaþia fariseilor era asemãnãtoare:
frumoºi pe dinafarã¸ datoritã conformãrii
faþã de prevederile religioase, dar pe dinã-
untru erau corupþi ºi se aflau în plin proces
de descompunere. Ei erau plini de fãþãrnicie
ºi de fãrãdelege (anomias).

23:29-32. Ultimul vai scoate în evidenþã
tot ipocrizia conducãtorilor religioºi. Ei îºi
foloseau timpul pentru a zidi mormintele
proorocilor ºi a împodobi gropile celor
neprihãniþi. Ei se grãbeau sã spunã: Dacã
ar fi trãit ei în zilele pãrinþilor lor, nu ar fi
fost implicaþi în vãrsarea sângelui proo-
rocilor. Isus ºtia cã ei deja plãnuiau moartea
Sa. Prin aceastã acþiune ei demonstreazã cã
erau exact ca ºi generaþiile anterioare care au
omorât pe prooroci. Respingându-L pe
Profet, ei cãlcau pe urmele pãrinþilor lor,
„umplând“ mãsura pãcatului lor. 

23:33-36. Folosind un limbaj aspru, Isus
i-a condamnat pe conducãtorii religioºi,
numindu-i ºerpi ºi pui de nãpârci, al cãror
destin etern era pedeapsa gheenei, locul
pedepsei veºnice (cf. v. 15; cf. comentariilor
despre gheena de la 5:22). Dovada cã meritã
Iadul este respingerea lor continuã a adevãru-
lui. Domnul a promis cã va trimite prooroci,
înþelepþi ºi cãrturari, dar conducãtorii vor
respinge cuvintele lor, pe unii îi vor omorî,
iar pe alþii îi vor bate ºi prigoni. Reacþia lor
în faþa adevãrului proclamat va justifica
pedeapsa primitã. Abel a fost primul martir
neprihãnit menþionat în Scriptura evreiascã
(Gen. 4:8) ºi Zaharia a fost ultimul martir
(2 Cro.24:20-22), cartea 2 Cronici fiind
ultima din Biblia evreiascã. (Prin aceastã
afirmaþie Isus atestã canonul Vechiului
Testament.) În 2 Cronici 24:20, Zaharia este
numit „fiul lui Iehoiada“, în timp ce în Matei
el este fiul lui Barachia. „Fiul lui“ poate
însemna descendent; astfel Iehoiada, fiind
preot, putea fi bunicul lui Zaharia. Sau poate
cã Isus s-a gândit la profetul Zaharia care
era fiul lui Berechia (Zah. 1:1). Peste neamul
(genean) acela de evrei, care erau vinovaþi
pentru cã îi urmau pe conducãtorii lor orbi
(Mat. 23:16-17, 19, 24, 26), va cãdea judeca-
ta lui Dumnezeu din cauza implicãrii lor în
vãrsarea sângelui nevinovat. Domnul antici-
pa respingerea continuã a Evangheliei de
cãtre popor. Respingerea lui Mesia a dus
pânã la urmã la distrugerea Templului în anul
70 d.Hr.

23:37-39 (Luca 13:34-35). Într-o ultimã
lamentaþie cu privire la Ierusalim, Isus a

arãtat ce doreºte pentru acel popor. Ierusa-
limul, capitala, reprezenta întregul popor,
care i-a omorât pe prooroci ºi i-a ucis cu
pietre pe cei trimiºi la ei (cf. Mat. 23:34;
21:35). Isus a vrut sã strângã poporul, cum
îºi strânge gãina puii sub aripi. Poporul,
spre deosebire de puii care fug spre cloºcã
atunci când sunt în pericol, a refuzat în mod
deliberat (n-aþi vrut) sã se întoarcã la
Domnul. Au avut rãspunderea de a lua o
hotãrâre ºi hotãrârea lor le-a adus condam-
narea. Rezultatul a fost cã le va rãmâne casa
pustie. „Casa“ se poate referi la oraºul lor;
este interpretarea cu cea mai largã acceptare.
Sau poate cã Isus s-a referit la Templu sau
chiar la dinastia davidicã. Poate cã Isus S-a
gândit la toate aceste lucruri.

Dar Isus nu a terminat cu poporul ºi cu
Ierusalimul. Cu toate cã urma sã plece în
curând (Ioan 13:33), ei totuºi Îl vor mai
vedea (Zah. 12:10) ºi Îl vor accepta, nu-L vor
respinge. În acea zi poporul va spune:
Binecuvântat este Cel ce vine în Numele
Domnului, un citat din Psalmul 118:26. Isus
a vorbit despre întoarcerea Sa pe pãmânt
pentru instaurarea Împãrãþiei Sale milenare.

D. Promisiunea profeticã despre Rege 
(cap.24-25)

1. ÎNTREBÃRILE ADRESATE LUI ISUS 
(24:1-3)
(MAR. 13:1-4; LUCA 21:5-7)
24:1-3. Dupã ce a terminat discuþiile

ºi dezbaterile cu liderii religioºi, Isus a ieºit
din Templu pentru a se întoarce în Betania
(cf. 26:6) prin muntele Mãslinilor (24:3).
Cuvintele pe care le-a spus ardeau încã în
urechile ucenicilor Lui. El a demascat starea
realã a poporului ºi a afirmat cã totul va fi o
„pustie“ (23:38). Dacã Ierusalimul ºi Templul
vor fi distruse, cum va mai exista un popor
asupra cãruia sã domneascã Mesia? Ucenicii
I-au arãtat lui Isus clãdirile Templului pen-
tru a-L impresiona cu mãreþia lor. Cum se
poate întâmpla ceva cu aceste clãdiri impre-
sionante, mai ales cu Templul lui Dumnezeu?
Rãspunsul lui Isus le-a adus consternare: nu
va rãmâne aici piatrã pe piatrã, care sã nu
fie dãrâmatã. Templul va fi distrus ºi
Ierusalimul împreunã cu el. Aceste cuvinte i-au
determinat pe ucenicii Lui sã întrebe când
se vor întâmpla aceste lucruri. Când a ajuns
pe muntele Mãslinilor în drumul Lui spre
Betania, Isus s-a aºezat ºi ucenicii au venit
la El. Patru ucenici, Petru, Iacov, Ioan ºi
Andrei, (Mar. 13:3) i-au pus douã întrebãri
directe lui Isus: (1) Când se vor întâmpla
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aceste lucruri? Ucenicii au întrebat când va
fi distrus Templul ºi nu va mai rãmâne piatrã
pe piatrã. (2) Care va fi semnul venirii Tale
ºi al sfârºitului veacului acestuia?

Aceste douã întrebãri au dus la urmãtorul
discurs al lui Isus, numit în mod obiºnuit
Cuvântarea de pe Muntele Mãslinilor (Mat.
24-25). Întrebãrile s-au referit la distrugerea
Templului ºi a Ierusalimului ºi la semnul
venirii Domnului ºi al sfârºitului veacului.
Ele nu s-au referit deloc la Bisericã, despre
care Isus a afirmat cã o va zidi (16:18).
Biserica nu este prezentã în nici un sens în
capitolele 24 ºi 25. Întrebãrile ucenicilor au
vizat Ierusalimul, Israelul ºi a doua venire
a Domnului în glorie pentru a-ºi instaura
Împãrãþia. De fapt, Matei nu a consemnat
rãspunsul lui Isus la prima întrebare, dar
Luca l-a consemnat (Luca 21:20). Ucenicii
credeau cã distrugerea Ierusalimului, despre
care a vorbit Isus, va avea drept urmare
instaurarea Împãrãþiei. Fãrã îndoialã cã se
gândeau la Zaharia 14:1-2. (Distrugerea la
care S-a referit Isus în Mat. 23:38 a avut loc
în anul 70 d.Hr., ºi este o distrugere diferitã
de cea finalã din Zah. 14).

2. PERIOADA VIITOARE DE NECAZURI 
(24:4-26)
24:4-8 (Mar. 13:5-8; Luca 21:8-11).

Isus a început sã prezinte evenimentele care
vor duce la întoarcerea Sa în glorie ºi sã arate
care sunt semnele acelei întoarceri. În aceastã
secþiune (Mat. 24:4-8) El prezintã prima
jumãtate din perioada de ºapte ani care va
preceda a doua Sa venire. Aceastã perioadã
este numitã A ªaptezecea Sãptãmânã a lui
Daniel (Dan. 9:27). (Totuºi, unii premileniºti
susþin cã Hristos vorbeºte în Mat. 24:4-8
despre semnele generale ale perioadei
Bisericii ºi cã necazurile încep doar în v. 9.
Alþii spun cã Hristos a vorbit despre semne
generale în v. 4-14, iar Necazul cel Mare
începe din v. 15.) Evenimentele prezentate în
versetele 4-8 corespund într-o mãsurã cu cele
ºapte peceþi din Apocalipsa 6. (Walvoord
susþine totuºi cã toate cele ºapte judecãþi ale
peceþilor vor avea loc în a doua jumãtate a
perioadei de ºapte ani; vezi comentariile de
la Apoc. 6).

Acea perioadã va fi caracterizatã de:
(a) Hristoºi falºi (Mat. 24:4-5; cf. Apoc. 6:1-
2; prima pecete este Antihrist; (b) rãzboaie ºi
veºti de rãzboaie (Mat. 24:6; cf. Apoc. 6:3-
4; a doua pecete este rãzboiul) în care
popoarele se vor scula împotriva altora pe
scarã mondialã (Mat. 24:7a); ºi (c) dereglãri
neobiºnuite ale naturii, inclusiv foamete (v.

7b; cf. Apoc. 6:5-6; a treia pecete este foa-
metea; a patra ºi a cincia pecete reprezintã
moartea ºi martirajul [Apoc. 6:7-11]) ºi cutre-
mure de pãmânt (Mat. 24:7b; cf. Apoc.
6:12-14; a ºasea pecete este un cutremur de
pãmânt). Aceste lucruri, a spus Isus, nu vor
fi decât începutul durerilor. La fel cum
durerile naºterii unei femei însãrcinate sunt
un semn cã se va naºte curând copilul, tot aºa
aceste conflicte universale ºi catastrofe vor
însemna cã sfârºitul perioadei dintre cele
douã veniri ale lui Isus este aproape.

24:9-14 (Mar. 13:9-13; Luca 21:12-19).
Isus ºi-a început cuvântarea (Mat. 24:9) cu un
cuvânt referitor la timp: Atunci. La mijlocul
perioadei de ºapte ani care precedã a doua
venire a lui Hristos, Israelul va începe sã
treacã prin mari necazuri. Antihristul, care
ajunsese la putere în lume ºi care încheiase
un tratat cu Israelul prin care þara era prote-
jatã, va încãlca înþelegerile avute (Dan. 9:27).
El va aduce persecuþii mari peste Israel (Dan.
7:25) ºi va merge atât de departe încât îºi va
instala propriul centru de închinare în Tem-
plul din Ierusalim (2 Tes. 2:3-4). Acest lucru
va duce la moartea multor evrei (Mat. 24:9)
ºi mulþi vor cãdea de la credinþã. Evreii
credincioºi vor fi trãdaþi de necredincioºi
(v. 10) ºi mulþi vor fi înºelaþi de prooroci
mincinoºi (cf. v. 5; Apoc. 13:11-15). Din
cauza înmulþirii fãrãdelegii, dragostea
celor mai mulþi (pentru Domnul) se va rãci.

Cei care vor rãmâne credincioºi Dom-
nului pânã la sfârºit vor fi mântuiþi, adicã
eliberaþi (Mat. 24:13). Aceastã afirmaþie nu
se referã la eforturile personale de a îndura
pânã la capãt care vor duce la mântuirea
eternã, ci la eliberarea fizicã a celor care au
credinþã în Mântuitorul în timpul Necazului.
Ei vor intra în Împãrãþie în trupuri fizice.

De asemenea, Evanghelia… Împãrãþiei
va fi propovãduitã în toatã lumea în timpul
acestei perioade, ca sã slujeascã de mãr-
turie tuturor neamurilor. Cu toate cã va fi
o perioadã de persecuþii teribile, Domnul va
avea slujitori care vor mãrturisi ºi vor rãspândi
vestea bunã despre Hristos ºi Împãrãþia Sa
care va veni în curând. Acest mesaj va fi
asemãnãtor celui predicat de Ioan Botezã-
torul, Isus ºi ucenici la începutul Evangheliei
lui Matei, dar el va prezenta în mod clar na-
tura lui Isus de Mesia care vine. Nu este un
mesaj exact identic cu mesajul proclamat
astãzi de Bisericã. Mesajul predicat astãzi în
epoca Bisericii ºi mesajul ce va fi proclamat
în perioada Necazului îi cheamã pe oameni sã
se întoarcã la Salvatorul pentru a fi mântuiþi.
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Totuºi, în timpul Necazului mesajul va su-
blinia venirea Împãrãþiei ºi cei care se vor
întoarce atunci la Salvatorul ca sã fie mântu-
iþi vor primi intrarea în Împãrãþie. Mulþi vor
rãspunde acelui mesaj (cf., Apoc. 7:9-10).

24:15-26 (Mar. 13:14-23; Luca 21:20-
26). Dupã ce a prezentat o succintã imagine
de ansamblu a întregii perioade a Necazului
dinaintea revenirii Sale, Isus a vorbit în con-
tinuare despre cel mai important ºi mai re-
marcabil semn din acea perioadã, urâciunea
pustiirii. Despre aceastã urâciune a vorbit
proorocul Daniel (Dan. 9:27). Ea se referã la
întreruperea închinãrii evreieºti, care va fi
reluatã în Templul din timpul Necazului
(Dan. 12:11) ºi la instaurarea închinãrii
înaintea dictatorului mondial, Antihristul, în
Templu. El va pângãri Templul prin aceastã
urâciune (ºi din acest motiv el va fi pustiu)
aºezând în Templul o imagine a lui însuºi,
pentru ca oamenii sã i se închine (2 Tes. 2:4;
Apoc. 13:14-15). Un astfel de eveniment va
fi fãrã îndoialã observat de toþi.

Când acel eveniment va avea loc, cei ce
vor fi în Iudea, sã fugã la munþi. Ei nu tre-
buie sã se gândeascã sã-ºi ia lucrurile cu ei
sau sã se întoarcã de la câmp pentru a lua cu
ei din posesiunile lor, nici mãcar haina.
Perioada care va urma acestui eveniment va
fi marcatã de un necaz aºa de mare, cum n-a
fost niciodatã de la începutul lumii pânã
acum, ºi nici nu va mai fi (Ier. 30:7). Carac-
terul îngrozitor al perioadei Necazului nu
poate fi înþeles cu adevãrat de nimeni. Din
acest motiv Isus a arãtat cât de grele vor fi
vremurile pentru femeile… însãrcinate ºi
pentru cele care alãpteazã (GBV; Mat.
24:19). Isus i-a îndemnat pe oameni sã se
roage pentru ca fuga lor sã nu aibã loc iarna,
când este ºi mai dificil, nici într-o zi de
Sabat, când cãlãtoriile sunt mai scurte.

Existã totuºi ºi o încurajare, pentru cã
Domnul a afirmat cã zilele acelea vor fi scur-
tate (v. 22). Acest lucru înseamnã cã acea
perioadã va avea un sfârºit, nu cã zilele vor fi
mai scurte de 24 ore. Dacã perioada ar con-
tinua mult timp, nimeni n-ar scãpa. Dar
acea perioadã se va sfârºi din pricina celor
aleºi, cei care vor fi rãscumpãraþi în timpul
Necazului ºi care vor intra în Împãrãþie.
Aleºii acestei epoci a Bisericii sunt deja rãpiþi
înainte de Necaz. Atunci se vor rãspândi mul-
te dezinformãri, pentru cã vor exista pretutin-
deni Hristoºi mincinoºi (v. 23-24). Toþi vor
predica mesaje ale mântuirii ºi vor face
semne mari ºi minuni pentru ca sã-i înºele,
dacã va fi cu putinþã, chiar ºi pe cei aleºi.

Domnul i-a avertizat pe ucenici dinainte sã
nu se lase înºelaþi, pentru cã El nu se va afla
pe pãmânt fãcându-ªi lucrarea în acele zile.

3. VENIREA FIULUI OMULUI (24:27-31)
(MAR. 13:24-27; LUCA 21:25-28)
24:27-31. Domnul nu se va afla în mod

fizic pe pãmânt în acea perioadã, dar se va
întoarce pe pãmânt. Iar venirea Lui va fi ca
fulgerul care se vede de la rãsãrit… pânã la
apus; va fi un eveniment splendid ºi vizibil.
Oriunde va fi stârvul (degradarea fizicã)
acolo se vor aduna vulturii ca sã-l mãnânce.
În mod asemãnãtor, acolo unde existã degra-
dare spiritualã va veni judecata. Lumea va fi
devenit domeniul omului lui Satan, Antihris-
tul, cel nelegiuit (2 Tes. 2:8) ºi mulþi oameni
vor fi fost corupþi de profeþii mincinoºi (Mat.
24:24). Dar Fiului omului va veni repede ca
sã judece (v. 27).

Îndatã dupã starea de necaz din acea
perioadã, Domnul se va întoarce. Întoarcerea
Sa va fi însoþitã de manifestãri neobiºnuite
în ceruri (v. 29; cf. Is. 13:10; 34:4; Ioel 2:3;
3:15-16) ºi pe cer va apãrea „semnul“ Lui
(Mat. 24:30). Datoritã apariþiei semnului,
toate seminþiile pãmântului se vor boci (cf.
Apoc. 1:7), probabil din cauzã cã îºi vor da
seama cã timpul judecãþii a sosit.

Nu se ºtie cu certitudine care este semnul
Fiului omului. Semnul abandonãrii poporu-
lui Israel a fost plecarea gloriei de la Templu
(Ez. 10:3, 18; 11:23). Poate cã semnul
revenirii Domnului se va referi din nou la
gloria Shekinah. Unii cred cã semnul se
referã la oraºul ceresc, Noul Ierusalim, care
va coborî atunci ºi va rãmâne ca un oraº
satelit suspendat deasupra Ierusalimului
pãmântesc în timpul Mileniului (Apoc. 21:2-
3). Semnul mai poate fi fulgerul, sau chiar
Domnul Însuºi. Oricare va fi acest semn, el
va fi vizibil pentru toþi, pentru cã Domnul se
va întoarce pe norii cerului cu putere ºi cu
o mare slavã (cf. Dan. 7:13). Atunci El va
trimite pe îngerii Sãi sã adune pe aleºii Lui
din cele patru vânturi, o referinþã la pãmânt
(cf. Mar. 13:27), de la o margine a cerurilor
pânã la cealaltã. Aceasta este strângerea
celor care au devenit credincioºi în timpul
celei de a ªaptezecea Sãptãmâni a lui Daniel
ºi care au fost risipiþi în toatã lumea din cauza
persecuþiei (cf. Mat. 24:16). La aceastã
adunare vor participa probabil ºi sfinþii
Vechiului Testament, a cãror înviere va avea
loc atunci, pentru ca sã aibã ºi ei parte de
Împãrãþia lui Mesia (Dan. 12:2-3, 13).
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4. CONFIRMAREA PRIN PILDE (24:32-51)
În secþiunea precedentã a acestei predici

(24:4-31) Isus a vorbit direct despre întoar-
cerea Sa pe pãmânt. Apoi a arãtat câteva
aplicaþii practice ºi a dat câteva îndrumãri în
lumina întoarcerii Sale. Nu trebuie sã uitãm
cã aplicaþia acestui pasaj este adresatã în
principal generaþiei viitoare care va trece prin
zilele Necazului ºi va aºtepta revenirea ime-
diatã a Regelui în glorie. O aplicaþie secun-
darã a acestui pasaj, aºa cum este cazul cu
aproape toatã Scriptura, este pentru credin-
cioºii de astãzi care alcãtuiesc trupul lui
Hristos, Biserica. Nu despre Bisericã este
vorba în aceste versete. Dar aºa cum oame-
nilor lui Dumnezeu din viitor li se spune sã fie
pregãtiþi, sã vegheze ºi sã fie credincioºi, ºi
credincioºii de astãzi trebuie sã fie fideli ºi
atenþi.

a. Smochinul (24:32-44)
24:32-35 (Mar. 13:28-31; Luca 21:29-

33). Cuvintele lui Isus: de la smochin
învãþaþi pilda lui, aratã cã El începe sã aplice
ceea ce i-a învãþat. Când smochinului îi frã-
gezeºte ºi înfrunzeºte mlãdiþa, acesta este
un semn sigur cã vara nu este departe (cf.
Mat. 21:18-20). La fel cum smochinul este un
vestitor al verii, aceste semne (24:4-28) des-
pre care a vorbit Isus vor indica cu siguranþã
cã venirea Lui este foarte aproape. Domnul
subliniazã faptul cã toate aceste lucruri tre-
buie sã aibã loc. În timp ce diverse eveni-
mente din istorie au fost declarate împliniri
ale acestei profeþii, este evident faptul cã nu
toate aceste lucruri (referitoare la Necazul cel
Mare) au avut loc. Împlinirea tuturor acestor
evenimente este încã viitoare. Neamul
(genea) de oameni care vor trãi în acea zi din
viitor vor vedea petrecerea tuturor acestor
evenimente. Isus nu S-a referit la generaþia
care Îl asculta atunci, pentru cã a spus deja cã
Împãrãþia a fost luatã de la acel grup (24:13).
Generaþia din primul secol va avea parte de
judecata lui Dumnezeu, dar generaþia care se
va afla în viaþã atunci când aceste lucruri vor
începe sã se întâmple va trece prin acea
perioadã ºi Îl va vedea pe Domnul Isus ve-
nind ca Rege al gloriei. Aceastã promisiune
este sigurã pentru cã mai repede vor trece…
cerul ºi pãmântul decât cuvintele lui Isus
(cf. 5:18).

24:36-41 (Mar. 13:32-33; Luca 17:26-
37). Momentul exact al întoarcerii Domnului
nu poate fi calculat de nimeni. Când Domnul
a rostit aceste cuvinte, informaþia era cunos-
cutã numai de Tatãl. Hristos a vorbit din

perspectiva cunoaºterii Sale umane (cf. Luca
2:52), nu din punctul de vedere al omniscien-
þei Sale divine. Perioada dinaintea revenirii
Sale se va asemãna cu zilele lui Noe. Oame-
nii de atunci se bucurau de lucrurile normale
ale vieþii, fãrã sã îºi dea seama de judecata
iminentã. Viaþa ºi-a continuat cursul normal
în zilele lui Noe pentru cã mâncau ºi beau,
se însurau ºi se mãritau. Dar a venit poto-
pul ºi i-a luat pe toþi. Potopul a fost neaºtep-
tat ºi i-a luat pe nepregãtite.

Aºa cum a fost în zilele lui Noe, aidoma
se va întâmpla ºi la venirea Domnului. Din
doi bãrbaþi care vor fi la câmp, unul va fi
luat ºi altul va fi lãsat. Din douã femei care
vor mãcina la moarã, una va fi luatã ºi alta
va fi lãsatã. La fel ca în zilele lui Noe, cel
care va fi „luat“ este cel rãu pe care Domnul
îl va judeca (cf. Luca 17:37). Cel care va fi
„lãsat“ este credinciosul care se va bucura de
privilegiul de a se afla pe pãmânt pentru a
popula Împãrãþia lui Isus Hristos în trupuri
fizice. Aºa cum pãcãtoºii au fost luaþi ºi jude-
caþi, iar Noe a fost lãsat pe pãmânt, cei rãi vor
fi judecaþi ºi luaþi la întoarcerea lui Hristos,
iar cei neprihãniþi vor fi lãsaþi pentru a deveni
supuºii Lui în Împãrãþie.

Este evident faptul cã Biserica, trupul lui
Hristos, nu poate fi avutã în vedere în aceste
afirmaþii. Domnul nu a descris Rãpirea, pen-
tru cã luarea Bisericii nu va fi o judecare a
Bisericii. Dacã aceasta ar fi Rãpirea, aºa cum
afirmã unii comentatori, ea ar trebui sã fie un
eveniment posttribulaþionist, pentru cã acest
eveniment va avea loc cu foarte puþin timp
înainte de întoarcerea în glorie a Domnului.
Dar acest lucru ar fi în contradicþie cu alte
pasaje din Scripturã ºi ar ridica alte probleme
care nu pot fi prezentate pe larg aici (cf. de
ex., comentariile de la 1 Tes. 4:13-18 ºi
Apoc. 3:10). Avertismentul lui Isus a sublini-
at importanþa pregãtirii, pentru cã judecata va
veni atunci când oamenii se vor aºtepta cel
mai puþin.

24:42-44. Domnul le-a spus ucenicilor:
Vegheaþi (gregoreite, care apare ºi în 1 Tes.
5:6) pentru cã nu ºtiþi în ce zi va veni Dom-
nul vostru (cf. Mat. 25:13). Începutul ºi
sfârºitul perioadei Necazului sunt cunoscute
lui Dumnezeu, pentru cã a ªaptezecea Sãptã-
mânã a lui Daniel are un început bine definit
ºi un sfârºit bine definit. Dar oamenii care vor
trãi atunci vor ºti doar în general aceste limite
ale perioadei. Din acest motiv este necesarã
vegherea. Dacã un om ºtie cu aproximaþie la
ce orã va veni hoþul… sã-i spargã casa,
ºi-ar lua mãsuri de precauþie corespunzã-
toare. Tot la fel, credincioºii din timpul
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Necazului, care vor aºtepta venirea Dom-
nului gloriei, trebuie sã vegheze. Ei vor ºti în
general când se va întoarce El datoritã sem-
nelor sfârºitului, dar nu vor ºti momentul
exact.

b. Slujitorul credincios (24:45-51)
(Mar. 13:34-37; Luca 12:41-48)
24:45-51. Venirea Domnului va fi un test

pentru slujitori. Aºa cum stãpânul din poves-
tirea lui Isus ºi-a încredinþat toate posesiunile
robului sãu, Dumnezeu a încredinþat grija
tuturor lucrurilor de pe pãmânt slujitorilor
Sãi. Purtarea slujitorilor reflectã starea lor
interioarã. Domnul vrea sã-ªi gãseascã slu-
jitorii, ca primul rob, îndeplinindu-I cu cre-
dincioºie voia (v. 45-46). Robul acela va fi
recompensat pentru slujirea lui credincioasã
la întoarcerea Domnului (v. 47). Dar dacã un
rob nu îºi îndeplineºte slujba încredinþatã, va
fi judecat cu severitate. Un astfel de slujitor,
care a tras concluzia: Stãpânul… meu zãbo-
veºte sã vinã, a profitat de ceilalþi (a început
sã-i batã pe tovarãºii lui de slujbã) ºi a trãit
în pãcat (mâncând ºi bând cu beþivii). La fel
ca ºi oamenii rãi din zilele lui Noe (v. 37-39),
robul nu a ºtiut de judecata iminentã (v. 50).
Dar judecata va veni ºi soarta lui va fi soarta
ipocritului, adicã exact ceea ce este un slu-
jitor necredincios. „Tãierea“ lui va duce la
judecata eternã (plânsul ºi scrâºnirea
dinþilor; cf. comentariilor de la 13:42), des-
pãrþirea de stãpânul sãu. Aºa se va întâmpla
la a doua venire a Domnului când judecata
celor pãcãtoºi îi va separa pentru veºnicie de
Dumnezeu.

5. JUDECATA VIITOARE A ISRAELULUI 
(25:1-30)
25:1-13. Când Hristos se va întoarce în

glorie, vor avea loc mai multe separãri, aºa
cum este arãtat de pilda celor zece fecioare.
Deºi s-au dat mai multe interpretãri acestei
pilde, cel mai bine este sã o înþelegem ca o
judecatã a evreilor care se vor afla în viaþã
dupã întoarcerea în glorie a Domnului.
Contextul aratã în mod clar cã despre acest
eveniment este vorba (24:3, 14, 27, 30, 39,
44, 51). Judecata neevreilor (oile ºi caprele)
va avea loc când se va întoarce Domnul
(25:31-46). Tot la întoarcerea Sa glorioasã
Israelul va fi judecat ca popor (Ez. 20:33-44;
Zah. 13:1).

Israelul este prezentat prin imaginea celor
zece fecioare care aºteaptã întoarcerea mire-
lui. Obiceiul de nuntã din zilele lui Isus era
ca mirele sã se întoarcã de la casa miresei

într-o procesiune la propria sa casã unde avea
loc nunta. În pilda lui Isus, El se întoarce ca
Rege din cer împreunã cu mireasa Sa,
Biserica, pentru a intra în Mileniu. Evreii din
Necaz vor fi unii dintre oaspeþii invitaþi care
vor avea privilegiul de a participa la sãrbã-
toare.

Dar este necesarã o pregãtire. În pildã,
cinci din fecioare au fãcut pregãtirile cores-
punzãtoare pentru cã au avut candelele
necesare ºi untdelemn în vase (Mat. 25:4).
Celelalte cinci aveau candelele, dar nu aveau
untdelemn. La miezul nopþii… mirele a
venit. Candelele celor cinci fecioare care nu
au luat untdelemn s-au stins. Au fost obligate
sã meargã dupã untdelemn ºi au pierdut mo-
mentul când a venit mirele. Pânã s-au întors,
sãrbãtoarea de nuntã începuse ºi, deºi au vrut
sã intre, accesul le-a fost interzis (v. 10-12).

În timpul Necazului, Israelul va ºti cã
venirea lui Isus este aproape, dar nu toþi vor
fi pregãtiþi din punct de vedere spiritual pen-
tru ea. Venirea Lui va fi subitã, atunci când
va fi cel mai puþin aºteptatã (24:27, 39, 50).
Cu toate cã acest pasaj nu indicã care este
semnificaþia untdelemnului, mulþi comenta-
tori considerã cã el reprezintã Duhul Sfânt ºi
lucrarea Lui în mântuire. Mântuirea înseam-
nã mai mult decât afirmarea credinþei, pentru
cã este necesarã o regenerare a Duhului
Sfânt. Cei care doar afirmã cã sunt mântuiþi,
dar nu au Duhul, vor fi excluºi de la nuntã,
adicã din Împãrãþie. Cei care nu vor fi pregã-
tiþi atunci când va veni Regele, nu vor putea
intra în Împãrãþia Sa. Pentru cã ziua ºi ceasul
revenirii Sale nu sunt cunoscute, credincioºii
din timpul Necazului trebuie sã vegheze (gre-
goreite), adicã sã fie atenþi ºi pregãtiþi (cf.
24:42).

25:14-30 (Luca 19:11-27). Într-o altã
pildã despre credincioºie, Isus le-a spus
povestea unui stãpân care avea trei slujitori.
Stãpânul a plecat într-o altã þarã ºi a încre-
dinþat fiecãrui slujitor o sumã de bani, talanþi.
Talanþii erau din argint (banii din Mat. 25:18
este traducerea lui argyrion, care înseamnã
bani de argint). Un talant cântãrea între 27 ºi
38 de kilograme, deci stãpânul a încredinþat
slujitorilor sãi sume considerabile de bani.
Sumele au fost date conform capacitãþii
fiecãruia. 

Doi dintre slujitori au fost credincioºi în
administrarea banilor stãpânului (v. 16-17) ºi
au fost rãsplãtiþi în consecinþã pentru cre-
dincioºia lor, primind o recompensã materia-
lã, mai multe responsabilitãþi ºi participând
la bucuria stãpânului (v. 20-23). Al treilea
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slujitor, care nu primise decât un talant, s-a
gândit cã stãpânul s-ar putea sã nu se mai
întoarcã. Dacã stãpânul totuºi se va întoarce,
slujitorul ar fi putut sã-i înapoieze talantul
fãrã pierderi din cauza unor investiþii proaste
(v. 25). Dar dacã stãpânul nu se va întoarce,
slujitorul dorea sã pãstreze talantul pentru sine.
Nu a dorit ca talantul sã fie depus la o bancã
unde ar fi fost specificat faptul cã îi aparþine
stãpânului sãu (v. 27). Modul lui de a gândi
aratã lipsa credinþei în stãpânul sãu; s-a
dovedit un rob viclean ºi leneº. Ca rezultat,
el a pierdut ceea ce a avut (v. 29; cf. 13:12)
ºi a fost judecat. La fel ca slujitorul rãu din
24:48-51, ºi el va fi separat veºnic de Dum-
nezeu. Expresia plânsul ºi scrâºnirea dinþi-
lor este comentatã la 13:42. Pilda celor zece
fecioare a subliniat necesitatea pregãtirii
pentru revenirea lui Mesia. Aceastã pildã a
talanþilor a subliniat necesitatea slujirii
Regelui înainte de venirea Lui.

6. JUDECATA VIITOARE A NEEVREILOR 
(25:31-46)
Când Domnul se va întoarce „în slava

Sa“, El va judeca nu numai Israelul (aºa cum
este în pilda celor zece fecioare [v. 1-13] ºi în
pilda talanþilor [v. 14-30]), ci ºi pe neevrei.
Nu este aceeaºi judecatã cu cea de la marele
scaun de domnie alb, la care sunt judecaþi
numai cei rãi ºi care urmeazã Mileniului
(Apoc. 20:13-15). Judecarea neevreilor va
avea loc cu o mie de ani înainte, pentru a
stabili cine va intra ºi cine nu va intra în
Împãrãþie.

25:31-33. Cuvântul neamurile (ta ethne)
înseamnã „neevrei“. Aceºti oameni sunt alþii
decât evreii, care au trãit în timpul Necazului
(cf. Ioel 3:2, 12). Ei vor fi judecaþi individual,
nu ca popoare. Ei sunt prezentaþi ca o
amestecãturã de oi ºi de capre, pe care le va
separa Domnul.

25:34-40. Împãratul de pe „scaunul de
domnie“ (v. 31) va face o invitaþie celor de la
dreapta Lui, oilor, sã intre în Împãrãþia…
pregãtitã de Dumnezeu de la întemeierea
lumii. Criteriul pe baza cãruia li se permite
accesul îl reprezintã faptele lor, pentru cã ei
au oferit hranã, bãuturã, haine ºi grijã Regelui
(v. 35-36). Afirmaþia Regelui le va determina
pe oi sã rãspundã cã nu îºi aduc aminte când
au fãcut aceste lucruri direct pentru Rege (v.
37-39). Împãratul le va rãspunde cã ei au
slujit unuia din aceºti foarte neînsemnaþi
fraþi ai Mei, ºi astfel L-au slujit direct pe
Rege (v. 40).

Expresia „aceºti… fraþi“ trebuie sã se
refere la un al treilea grup, altul decât oile sau
caprele. Singurul grup care poate fi reprezen-
tat de aceastã expresie este cel al evreilor,
fraþii fizici ai Domnului. Din cauza suferinþe-
lor din timpul Necazului, este evident faptul
cã evreilor credincioºi le-a fost foarte greu sã
supravieþuiascã (cf. 24:15-21). Forþele dicta-
torului mondial vor face tot posibilul pentru
a-i extermina pe toþi evreii (cf. Apoc. 12:17).
Dacã un neevreu a fãcut eforturi foarte mari
pentru a-l ajuta pe un evreu în timpul Neca-
zului, înseamnã cã acel neevreu a devenit un
credincios în Isus Hristos în timpul Neca-
zului. Prin aceastã poziþie ºi prin astfel de
fapte, neevreul ºi-a pus viaþa în pericol. Nu
faptele lui îl mântuiesc, dar ele aratã cã el a
fost rãscumpãrat.

25:41-46. Pentru caprele de la stânga
Lui (cf. v. 33) Domnul pronunþã o judecatã.
Lor li se va spune: Duceþi-vã… în focul cel
veºnic, care a fost pregãtit nu oamenilor, ci
diavolului ºi îngerilor lui (cf. „Împãrãþia
care v-a fost pregãtitã“, v. 34). Criteriul dupã
care vor fi judecaþi va fi refuzul lor de a arãta
milã rãmãºiþei evreilor credincioºi din timpul
Necazului. Lipsa faptelor neprihãnite va fi
dovada nepãsãrii lor (v. 42-44; cf. v. 35-36).
Aceºti oameni vor simpatiza cu dictatorul
mondial ºi îi vor susþine cauza. Ei vor fi înde-
pãrtaþi de pe pãmânt ºi aruncaþi în „focul cel
veºnic“ (v. 41) pentru a suporta pedeapsa
veºnicã (v. 46). Toatã rãutatea fiind îndepãr-
tatã prin diversele judecãþi de la a doua venire
a lui Hristos, Împãrãþia va începe numai cu
oameni mântuiþi aflaþi în trupuri fizice, care
vor alcãtui Împãrãþia pãmânteascã, fiind
supuºi Regelui. Sfinþii glorificaþi ai Vechiului
Testament ºi Biserica, mireasa lui Hristos,
vor fi de asemenea prezenþi pentru a lua parte
la domnia Regelui regilor. 

În aceastã lungã predicã profeticã, Isus a
rãspuns întrebãrilor ucenicilor despre semne-
le venirii Sale ºi despre sfârºitul veacului
(24:4-31). El a mai predat lecþii practice pen-
tru cei care vor trãi atunci (24:32-51), încura-
jându-i sã fie credincioºi, sã vegheze ºi sã fie
pregãtiþi. Aceste lecþii pot fi aplicate ºi de
credincioºii din toate timpurile. El a încheiat
vorbind despre instaurarea Împãrãþiei ºi des-
pre judecata evreilor (25:1-30) ºi a neevreilor
(v. 31-46).
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E. Respingerea naþionalã a Regelui 
(cap. 26-27)

1. EVENIMENTELE PRELIMINARE 
(26:1-46)

a. Urzirea conspiraþiei (26:1-5)
(Mar. 14:1-2; Luca 22:1-2; Ioan 11:45-53)
26:1-5. Cuvintele: Dupã ce a isprãvit

Isus toate cuvântãrile acestea reprezintã
ultimul dintre cele cinci puncte de tranziþie
din carte (cf. 7:28; 11:1; 13:53; 19:1). Ime-
diat dupã ce a terminat Isus discursul de pe
muntele Mãslinilor, El le-a amintit uceni-
cilor cã Paºtele urmeazã dupã numai douã
zile ºi cã El va fi dat ca sã fie rãstignit.
Evenimentele din 26:1-16 au avut loc mier-
curi. Cu toate cã nu au fost consemnate reac-
þiile ucenicilor faþã de cuvintele Domnului,
Matei a consemnat complotul pus la cale
de conducãtorii religioºi ca sã-L omoare pe
Isus. În curtea marelui preot… Caiafa, a
fost alcãtuit planul sã-L prindã pe Isus cu
vicleºug dar nu înainte de trecerea praznicu-
lui. Intenþia lor a fost sã aºtepte plecarea
numeroºilor pelerini care veneau la Ierusalim
pentru Paºte. Atunci vor scãpa de Isus într-un
mod neobservat. Dar timpul hotãrât de ei nu
era timpul hotãrât de Dumnezeu ºi graba cu
care s-au accelerat lucrurile a fost datoratã în
parte dorinþei lui Iuda Iscarioteanul care s-a
oferit sã-L trãdeze pe Domnul.

b. Ungerea cu mir (26:6-13)
(Mar. 14:3-9; Ioan 12:1-8)
26:6-9. În ultima sãptãmânã a vieþii Sale

înainte de cruce, Domnul a petrecut nopþile în
Betania, la est de Ierusalim, la poalele sudice
ale muntelui Mãslinilor. Matei a consemnat
un eveniment care a avut loc într-o searã în
casa lui Simon leprosul. Ioan a prezentat
acelaºi eveniment cu mai multe detalii (Ioan
12:1-8), dând ºi numele participanþilor. Fe-
meia care a turnat mir pe capul lui Isus a
fost Maria (Ioan 12:3), iar ucenicul care a
obiectat primul faþã de acþiunea femeii a fost
Iuda Iscarioteanul (Ioan 12:4). Mirul era
foarte scump (Mat. 26:7), având valoarea de
„trei sute de dinari“ (GBV; „salariul pe un
an“; NIV, Ioan 12:5). Acest act de manifes-
tare a iubirii a costat-o mult pe Maria.

26:10-13. Domnul a ºtiut ce au comentat
ucenicii („Ce rost are risipa aceasta?“, v. 8) ºi
care a fost atitudinea inimii lor („le-a fost
necaz“, v. 8; cf. 20:24; 21:15) care i-a deter-
minat sã facã acele comentarii. Motivaþia lui
Iuda nu a fost grija pentru soarta sãracilor
(Ioan 12:6). El era un hoþ ºi era interesat de

banii care nu se puneau în punga lor comunã,
asupra cãreia el avea controlul. Isus le-a spus
cã pe sãraci îi vor avea totdeauna cu ei ºi
vor avea multe ocazii sã le arate bunãtate, dar
El nu va fi cu ei totdeauna.

Actul frumos al Mariei a pregãtit trupul
Lui pentru îngropare (Mat. 26:12). Isus a
vorbit de câteva ori despre moartea Lui (ex.,
16:21, 17:22; 20:18), dar se pare cã ucenicii
nu au crezut cuvintele Lui. Maria a crezut ºi
a întreprins aceastã acþiune ca o mãrturie a
devotamentului ei faþã de El. Rezultatul sacri-
ficiului ei este cã fapta ei va fi propovãduitã
în toatã lumea. Poate cã aceastã faptã ºi
aprobarea ei de cãtre Isus l-a determinat pe
Iuda sã-L trãdeze pe Domnul. De aici Iuda a
plecat la marii preoþi ºi s-a oferit sã-L trãdeze
pe Isus.

c. Planul trãdãrii (26:14-16)
(Mar. 14:10-11; Luca 22.3-6)
26:14-16. Probabil cã Iuda Iscario-

teanul a fost considerat de cãtre conducãtorii
religioºi drept rãspunsul la rugãciunile lor.
Oferta lui Iuda pentru preoþii cei mai de sea-
mã nu s-a mãrginit numai la indicarea lui
Isus ostaºilor care Îl vor aresta. Iuda ºi-a ofe-
rit serviciile ºi ca martor împotriva lui Isus
atunci când va fi judecat. El ar fi fãcut orice
sã câºtige mai mulþi bani (cf. Ioan 12:6). Trã-
darea a fost în schimbul unor fonduri, plãtite
probabil imediat lui Iuda. Treizeci de arginþi
era preþul plãtit pentru un rob (Ex. 21:31).
Aceeaºi sumã a fost anunþatã profetic drept
plata pentru serviciile Pãstorului respins
(Zah. 11:12). Valoarea exactã a sumei nu
poate fi determinatã, pentru cã nu a fost iden-
tificatã moneda; ea a fost numitã numai „ar-
gint“ (argyria; cf. Mat. 25:18). Ar fi putut fi
o sumã considerabilã. Târgul a fost încheiat,
ºi de acum înainte conducãtorii religioºi îl
considerau pe Iuda drept salvatorul care îi va
scãpa de problema lor cea mai mare, Isus din
Nazaret. Iuda a ºtiut cã trebuie sã respecte
înþelegerea, pentru cã ºi-a dat cuvântul ºi a
primit banii.

d. Sãrbãtorirea Paºtelui (26:17-30)
26:17-19 (Mar. 14:12-16; Luca 22:7-

13). Cei mai mulþi cercetãtori ai Bibliei cred
cã evenimentele consemnate în Matei 26:17-
30 au avut loc în ziua de joi din Sãptãmâna
Patimilor. Aceasta era ziua dintâi a praz-
nicului Azimilor, sãrbãtoare care dura ºapte
zile. În acea primã zi erau sacrificaþi mieii de
Paºte (Mar. 14:12). Sãrbãtoarea Azimilor
urma imediat dupã Paºte; uneori întreaga

Matei 26:1-19

79

Matei.qxd  04.01.2005  21:51  Page 79



perioadã de opt zile era numitã Sãptãmâna
Paºtelui (cf. Luca 2:41; 22:1, 7; Fapte 12:3-4;
vezi comentariile de la Luca 22:7).

Ucenicii trimiºi sã facã pregãtirile pentru
masa de Paºte au fost Petru ºi Ioan (Luca
22:8). Locul sãrbãtorii Paºtelui nu este numit
în nici una dintre Evanghelii, dar se afla în
cetate (Mat. 26:18), adicã în Ierusalim, pro-
babil în casa unui om care L-a recunoscut pe
Isus ca Mesia. Faptul cã ºi-a deschis casa
pentru ei înseamnã cã îl cunoºtea pe Isus ºi
ºtia cine afirma El cã este. Pe lângã gãsirea
locului, ucenicii… au pregãtit Paºtele,
adicã au cumpãrat ºi au pregãtit hrana, lucru
care le-a luat probabil cea mai mare parte din
zi.

26:20-25 (Mar. 14:17-21; Luca 22:14-
23; Ioan 13:21-30). Seara, Isus a intrat în
camera pregãtitã, o „odaie de sus“ (de la etaj,
Luca 22:12) ºi a mâncat Paºtele cu cei doi-
sprezece ucenici. În timpul sãrbãtorii, Isus
le-a spus cã unul din cei care stãteau cu El la
masã Îl va vinde. Acest lucru aratã omni-
scienþa lui Isus (cf. Ioan 2:25; 4:29). În mod
surprinzãtor, ucenicii nu au îndreptat degetul
acuzator unul spre altul, ci toþi s-au întristat
foarte mult, ºi au început sã-L întrebe dacã
nu sunt ei trãdãtorii. Isus a adãugat cã acela
care-L va trãda s-a bucurat de o pãrtãºie
apropiatã cu El: au mâncat din acelaºi blid.
Isus a spus cã El se duce (i.e., moare) dupã
cum este scris de profeþi (ex., Is. 53:4-8; cf.
Mat. 26:56). Dar vai de cel care-L va trãda.
Mai bine ar fi fost pentru omul acela sã nu
se fi nãscut. Isus i-a arãtat lui Iuda care sunt
consecinþele trãdãrii pentru cã, deºi luase
banii pentru a-L trãda pe Isus, actul nu fusese
comis încã. Când Iuda L-a întrebat pe Dom-
nul: Nu cumva sunt eu, Învãþãtorule?, Isus
a arãtat clar cã el era trãdãtorul. Nu este sur-
prinzãtor faptul cã Iuda l-a numit „Învãþãto-
rule“, nu „Doamne“, aºa cum au fãcut ceilalþi
ucenici (v. 22; cf. v. 49).

Cuvintele Domnului nu au fost înþelese
de cãtre ceilalþi ucenici, aºa cum aratã Ioan
(Ioan 13:28-29). Dacã le-ar fi înþeles, poate
cã nu l-ar fi lãsat pe Iuda sã pãrãseascã came-
ra. Dar pentru cã ei nu au înþeles, Iuda a ple-
cat (Ioan 13:30).

26:26-30 (Mar. 14:22-26; Luca 22:19-
20).  Atunci Isus a instituit ceva nou în sãr-
bãtoarea Paºtelui. Pe când mâncau, El a luat
o pâine ºi i-a dat o semnificaþie deosebitã.
Apoi a luat un pahar ºi i-a dat de asemenea
o semnificaþie deosebitã. Isus a spus cã
pâinea era trupul Lui (Mat. 26:26) ºi paharul
era sângele legãmântului celui nou (v. 28).
Deºi creºtinii nu s-au pus de acord cu sensul

acestor cuvinte, Isus a folosit aceste elemente
ca semne vizibile care sã le aducã aminte de
un eveniment care urma sã aibã loc.

Pâinea ºi paharul au reprezentat trupul
ºi sângele Lui care urma sã fie vãrsat pentru
iertarea pãcatelor, iertare promisã în Noul
Legãmânt (Ier. 31:31-37; 32:37-40; Ez
34:25-31; 36:26-28), un legãmânt care va
înlocui vechiul Legãmânt Mozaic. Sângele
Lui va fi vãrsat peste puþin timp pentru
mulþi (cf. Mat. 20:28) spre iertarea pãca-
telor. Aceastã parte din masa de Paºte a fost
þinutã de cãtre creºtini ºi numitã Cina
Domnului sau Comuniunea. Isus a încredinþat
acest act de cult Bisericii pentru o amintire
permanentã a lucrãrii Lui pentru mântuirea
lor. Ea trebuie comemoratã pânã la revenirea
Lui (1 Cor. 11:23-26). Isus le-a spus uceni-
cilor cã nu va mai mânca aceastã masã cu ei
pânã când Împãrãþia Tatãlui nu va fi
instauratã pe pãmânt. Dupã masa de Paºte,
Isus ºi ucenicii au cântat împreunã cântarea,
au plecat din casã ºi au ieºit în muntele
Mãslinilor.

e. Vegherea în rugãciune (26:31-46)
26:31-35 (Mar. 14:27-31; Luca 22:31-

38; Ioan 13:36-38). În timp ce Isus ºi uce-
nicii se îndreptau spre muntele Mãslinilor, El
le-a spus cã peste puþin timp Îl vor pãrãsi.
Acest lucru va fi conform cuvintelor lui
Zaharia care a profeþit cã Pãstorul va fi lovit
ºi oile turmei vor fi risipite (Zah. 13:7). Este
una dintre numeroasele ocazii când Matei
citeazã sau face aluzii la cartea lui Zaharia.
Dar Isus a promis victorie asupra morþii,
pentru cã a spus cã va învia ºi va merge
înaintea lor în Galilea (Mat. 26:32; cf. 28:7).
Toþi ucenicii erau din Galilea ºi au lucrat cu
Isus în Galilea. 

Nu se poate ºti dacã Petru a auzit sau nu
cuvintele despre înviere, dar el a reacþionat
vehement faþã de ideea cã Îl va pãrãsi pe Isus.
Petru a afirmat cã nu-L va trãda niciodatã pe
Domnul, chiar dacã toþi ceilalþi o vor face.
Dar Isus a prezis cã Petru Îl va nega de trei
ori în acea noapte înainte ca sã cânte co-
coºul. Petru nu a putut crede cã-L va pãrãsi
pe Isus; ºi-a reafirmat devotamentul, chiar
dacã-l va duce la moarte (26:35). Toþi
ucenicii ceilalþi au fãcut aceeaºi afirmaþie; nu
au putut crede cã-L vor nega pe Domnul. Nu
Îl vor trãda (v. 22), deci cum ar putea sã-l
pãrãseascã?

26:36-46 (Mar. 14:32-42; Luca 22:39-
42; Ioan 18:1). Isus a venit… într-un loc
cunoscut sub numele de Ghetsimani, care
înseamnã „presã de ulei“. În livezile cu
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mãslini presele de ulei erau folosite pentru
extragerea uleiului din fructe. Acolo era o
grãdinã cu mãslini (Ioan 18:1). Acolo Isus
ªi-a lãsat ucenicii, cu excepþia lui Petru ºi a
celor doi fii ai lui Zebedei (Iacov ºi Ioan,
Mat. 4:21) care au mers cu El, ºi Isus a înce-
put sã Se roage. Era foarte întristat (lypeisthai,
„a suferi sau a fi foarte trist“; cf. 14:9; 17:23;
18:31; 19:22) ºi foarte mâhnit, aºa cum nu a
mai fost în viaþa Lui pãmânteascã. Le-a cerut
celor trei ucenici: rãmâneþi ºi vegheaþi îm-
preunã cu Mine (26:38). În ceasul celei mai
mari nevoi, Domnul a dorit ca oamenii care Îl
înþelegeau ºi-L iubeau sã se roage împreunã
cu El.

Îndepãrtându-Se de cei trei, El S-a rugat
Tatãlui, cerând, dacã este cu putinþã ca
paharul acesta sã fie îndepãrtat de la El.
„Paharul“ se referã probabil la moartea Sa
iminentã. Poate cã Isus S-a gândit ºi la apro-
piata Lui separare de Tatãl (27:46) ºi contac-
tul viitor cu pãcatul atunci când va deveni
pãcat pentru omenire (2 Cor. 5:21). În
Vechiul Testament, paharul se referea din
punct de vedere figurativ la mânie. Totuºi,
aspectul cel mai semnificativ al acestei rugã-
ciuni a fost cã Domnul ªi-a supus voia Sa
voii Tatãlui (Mat. 26:39).

Când Isus a venit înapoi la cei trei, i-a
gãsit dormind. I-a trezit ºi l-a mustrat
pe Petru (nu pe cei trei) pentru incapaci-
tatea lui de a se ruga împreunã cu El. Cu
puþin  timp înainte, Petru a afirmat de douã
ori cã niciodatã nu-L va pãrãsi pe Domnul
(v. 33, 35), dar iatã cã nu putea nici mãcar
sã se roage cu Isus atunci când El avea cea
mai mare nevoie. Isus i-a încurajat pe cei

trei sã vegheze ºi sã se roage, dar a recu-
noscut totuºi faptul cã natura umanã este
slabã.

Când Isus S-a rugat a doua oarã, El a
recunoscut cã paharul (cf. v. 39) nu putea
trece de la El fãrã ca sã-l „bea“. El a afirmat
a doua oarã cã voia lui Dumnezeu trebuie
îndeplinitã cu orice preþ (v. 42; cf. v. 39). S-a
întors ºi i-a gãsit dormind iarãºi, dar de data
aceasta nu i-a mai trezit.

S-a rugat a treia oarã, cu aceleaºi cu-
vinte, în timp ce ucenicii dormeau. Somnul ºi
odihna lor se aflã într-un contrast izbitor cu
agonia Lui (v. 37) ºi cu rugãciunile Lui pânã
la epuizare ºi transpiraþie (Luca 22:43-44).
Isus era singur pentru cã ucenicii Sãi, chiar
dacã se aflau aproape, erau inutili pentru rugã-
ciunea de mijlocire. Cu toate acestea, El a
manifestat o ascultare neabãtutã, o deter-
minare de a urma voia Tatãlui, oricât L-ar fi
costat. Când Isus a venit la ucenici a treia
oarã, i-a trezit spunându-le cã vânzãtorul se
apropie ºi cã trebuie sã meargã în întâmpi-
narea lui.

2. ARESTAREA DIN GRÃDINÃ (26:47-56)
(MAR. 14:43-50; LUCA 22:47-53; 
IOAN 18:2-12)
26:47-56. În timp ce Isus vorbea, vine

Iuda în grãdinã. Era însoþit de o gloatã
mare, compusã atât din soldaþi romani (Ioan
18:3) cât ºi din gãrzile Templului (Luca
22:52), trimiºi de preoþii cei mai de seamã ºi
de bãtrânii norodului. Mulþimea avea sãbii,
ciomege (Mat. 26:47; Mar. 14:43), felinare ºi
fãclii (Ioan 18:3). Grupul atât de numeros a
fost necesar pentru ca Isus sã nu scape. Poate
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cã liderii au crezut cã pelerinii veniþi la
Ierusalim pentru Paºte ar putea sã împiedice
arestarea. 

Iuda le dãduse autoritãþilor un semn. Cel
pe care-L va sãruta, acela trebuie arestat.
Apropiindu-se de Isus, I-a zis: Plecãciune,
Învãþãtorule! (cf. Mat. 26:25) ºi L-a sãru-
tat. Rãspunsul lui Isus aratã cã încã îl iubea
pe Iuda, pentru cã Isus i s-a adresat cu: Prie-
tene (hetaire, „tovarãº“ sau „asociat“, folosit
doar de trei ori în NT, numai în Matei [20:13;
22:12; 26:50]). Dupã aceasta, soldaþii veniþi
sã-L aresteze pe Isus l-au împins probabil pe
Iuda deoparte ºi au pus mâna pe Isus.

Petru nu s-a lãsat. (Doar Ioan îl identificã
[Ioan 18:10].) Trezit nu demult din somn ºi
probabil nu pe deplin conºtient de tot ce se
întâmplã, el a scos sabia ºi a încercat sã-L
apere pe Isus lovindu-l pe unul din grupul
care a venit sã-L aresteze. L-a lovit pe Malhu,
robul marelui preot (Ioan 18:10).

Domnul a oprit imediat violenþa ºi l-a
mustrat pe Petru pentru eforturile sale. El nu
avea nevoie de apãrarea nimãnui, pentru cã ar
fi putut apela la Tatãl Sãu, care I-ar fi trimis
douãsprezece legiuni de îngeri ca sã-L ape-
re. O legiune romanã numãra aproape 6.000
de soldaþi. O protecþie angelicã de acest nivel
(aproximativ 72.000 de îngeri) L-ar fi putut
apãra cu uºurinþã pe Isus de orice duºman.
Dar nu era voia lui Dumnezeu ca Isus sã fie
salvat. Arestarea lui Isus a avut loc pentru cã
El a permis-o. Cu toate cã Matei nu consem-
neazã acest lucru, Luca, doctorul, spune cã
Isus a vindecat urechea tãiatã a omului (Luca
22:51).

Dar Matei a consemnat un scurt discurs
al lui Isus cãtre oamenii care L-au prins. I-a
întrebat de ce au venit în acest mod sã-L
aresteze. El fusese zilnic în mijlocul lor, învã-
þând norodul în Templu. Arestarea ar fi fost
posibilã oricând. Era evident faptul cã liderii
religioºi se temeau cã poporul L-ar putea
recunoaºte ca Mesia. Dar voia Tatãlui era
împlinitã, la fel ca ºi cele scrise prin proo-
roci, care au vorbit despre moartea Sa.

Atunci toþi ucenicii L-au pãrãsit ºi au
fugit în noapte, cu toate cã au promis cã nu o
vor face niciodatã! (Mat. 26:33, 35). Oile au
fost împrãºtiate (v. 31).

3. JUDECÃÞILE REGELUI (26:57-27:26)
a. Judecata înaintea autoritãþilor evreieºti 

(26:57-27:10)
26:57-58 (Mar. 14:53-54; Luca 22:54;

Ioan 18:15-16). Dupã ce Isus a fost prins în
Ghetsimani, a fost dus de soldaþi la marele

preot Caiafa (vezi tabelul cu cele ºase jude-
cãþi ale lui Isus). Înainte însã a avut loc un
scurt proces înaintea fostului mare preot, Ana,
care era socrul lui Caiafa (cf. comentariilor
de la Ioan 18:12-13, 19-24; vezi diagrama de
la Fapte 4:1). Aceastã tacticã de întârziere i-a
dat rãgazul necesar lui Caiafa sã strângã
repede „Soborul“ (Mat. 26:59; cf. Fapte 4:15
pentru comentarii despre Sinedriu). Petru L-a
urmat pe Domnul de departe ºi apoi a intrat
în curtea marelui preot pentru a aºtepta
sfârºitul.

26:59-68 (Mar. 14:55-65; Luca 22:63-
65). Scopul judecãrii lui Isus a fost gãsirea
unui temei legal pe baza cãruia sã-L poatã
omorî. În consecinþã, au fost cãutaþi martori
care sã depunã mãrturie împotriva lui Isus, o
procedurã neobiºnuitã pentru un tribunal, în
încercarea de a gãsi o acuzaþie care sã merite
condamnarea la moarte. Deºi s-au oferit
mulþi martori mincinoºi sã depunã mãrtu-
rie, nu au putut cãdea de acord asupra acuza-
þiilor aduse împotriva lui Isus (Mat. 26:60).
La urmã, doi martori au avut o mãrturie
comunã, susþinând cã Isus a spus: Eu pot sã
stric Templul lui Dumnezeu ºi sã-l zidesc
iarãºi în trei zile. Isus a spus acest lucru cu
aproape trei ani înainte, la începutul lucrãrii
Sale (Ioan 2:19), referindu-Se nu la clãdirea
Templului, ci la propriul Sãu trup. Este inte-
resant faptul cã aceastã afirmaþie a fost amin-
titã cu puþin timp înainte de rãstignirea ºi
învierea Lui. Isus a refuzat sã rãspundã oricã-
ror acuzaþii aduse împotriva Lui pentru cã nu
a fost acuzat oficial de nici o infracþiune.

Atunci marele preot a încercat sã-L
determine pe Isus sã rãspundã acuzaþiilor
aduse împotriva Lui (Mat. 26:62). Isus a rã-
mas tãcut pânã când marele preot I-a cerut
sã jure, un lucru sacru. Pentru cã marele preot
I-a cerut sã jure pe Dumnezeul cel viu, Isus
trebuia sã spunã adevãrul. Caiafa a insistat ca
Isus sã spunã dacã era Hristosul (Mesia),
Fiul lui Dumnezeu (v. 63). Isus a rãspuns
afirmativ, adãugând cã de acum încolo El va
sta la dreapta puterii lui Dumnezeu (cf.
25:31) ºi se va întoarce pe norii cerului (cf.
24:30). A fost o afirmare clarã a divinitãþii
Sale, înþeleasã bine de marele preot, care
imediat ºi-a rupt hainele, lucru interzis de
Lege (Lev. 21:10), ºi a declarat cã Isus a
hulit (Mat. 26:65). El a spus cã nu mai au
nevoie de martori, pentru cã buzele Dom-
nului au descoperit vina Lui.

Oamenii aveau doar douã alternative.
Una era sã admitã faptul cã Isus a spus ade-
vãrul ºi sã cadã înaintea Lui ca sã I se închine
ca lui Mesia. Cealaltã alternativã era sã-L
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respingã ca pe un hulitor ºi sã-L pedepseascã
cu moartea. Ei au ales a doua alternativã,
pecetluind astfel respingerea Celui care a
venit ca Mesia-Regele lor.

Acum nu mai sunt examinate alte dovezi.
Nimeni nu L-a apãrat pe Isus ºi nu a vorbit
despre faptele fãcute în mijlocul lor în ultimii
trei ani. Sinedriul L-a adus pe Isus acolo unde
a dorit. Contrar tuturor legilor evreieºti ºi ro-
mane, au început sã-L pedepseascã ei înºiºi
pe acuzat. L-au scuipat în faþã, L-au bãtut
cu pumnii ºi L-au pãlmuit. I-au cerut sã
profeþeascã ºi sã le spunã, dacã putea, cine
L-a lovit. Au continuat acest lucru, bucurân-
du-se din plin de faptele lor. Domnul a rãmas
tãcut în faþa acestor chinuri cumplite, supu-
nându-Se voii Tatãlui (cf. Is. 53:7; 1 Pet.
2:23).

26:69-75 (Mar. 14:66-72; Luca 22:55-
62; Ioan 18:17-18, 25-27). În timp ce Isus
era judecat de Sinedriu, ºi Petru trecea
printr-o încercare. El L-a urmat pe Domnul ºi
a intrat în casa marelui preot (Ioan 18:15-16).
În timp ce stãtea în curte (cf. Mat. 26:58),
aºteptând rezultatul judecãþii, el a avut trei
ocazii sã ia poziþie în favoarea Domnului sãu.
În toate cele trei ocazii el a negat cã L-a
cunoscut vreodatã pe Acuzat ºi cã ar fi avut
vreo legãturã cu El. Prima dezicere a avut loc
atunci când o slujnicã i-a spus în faþa tuturor
cã ºi el a fost cu Isus (v. 69). O altã slujnicã
aflatã în pridvorul curþii a afirmat ºi mai
direct cã Petru a fost într-adevãr cu Isus (v.
71). În cele din urmã, mai mulþi din cei ce se
aflau acolo l-au acuzat pe Petru cã era unul
din cei care au fost cu Isus, cãci… vorba îl
dãdea de gol (v. 73). La a treia acuzaþie, Petru
a început sã se blastãme ºi sã se jure (v. 74).
Invocarea unor blesteme asupra ta însuþi era
modalitatea de a-þi afirma propria nevi-
novãþie; dacã pedepsele invocate nu apãreau,
erai considerat nevinovat (cf. Iov 31).

Când s-a dezis public de Domnul sãu
pentru a treia oarã, în clipa aceea a cântat
cocoºul. Acest lucru i-a adus aminte de
cuvintele Domnului: Înainte ca sã cânte
cocoºul, te vei lepãda de Mine de trei ori (cf.
Mat. 26:34). Petru ºi-a dat imediat seama cã
s-a dezis de Domnul. Cu toate cã a afirmat cã
nu-L va pãrãsi niciodatã, el s-a dezis public
de Cel pe care-L iubea. Plin de remuºcãri, a
pãrãsit curtea ºi a plâns cu amar. Lacrimile
lui au fost lacrimile pocãinþei adevãrate
pentru pãrãsirea ºi dezicerea de Domnul.

27:1-2 (Mar. 15:1). Primele judecãþi ale
lui Isus au avut loc sub acoperirea întuneri-
cului. Pentru cã legea evreiascã cerea ca

judecata sã fie þinutã ziua, preoþii cei mai de
seamã ºi bãtrânii poporului ºi-au dat seama
cã era necesar un proces oficial. Scurta jude-
catã prezentatã în Matei 27:1 a fost doar o
ocazie pentru curtea de judecatã sã confirme
procesul anterior. Curtea a decis cã Isus tre-
buia sã moarã, dar ei nu aveau puterea de a
pune în aplicare aceastã decizie (Ioan 18:31).
Pentru a obþine sentinþa capitalã, trebuia ca
acest caz sã fie judecat înaintea dregãtorului
Pilat, procuratorul Iudeii ºi al Samariei în anii
26-36 d.Hr. (cf. Luca 3:1). Deci, Isus a fost
legat ºi dus de cãtre evrei la Pilat. Casa lui
Pilat se afla în Cezarea, dar la aceastã sãrbã-
toare el se afla în palatul sãu din Ierusalim.

27:3-10. Atunci Iuda Iscarioteanul,
vãzând rezultatul deliberãrilor, s-a cãit ºi s-a
dus la autoritãþi. Nu s-a gândit cã acesta va fi
rezultatul trãdãrii sale, dar textul biblic nu ne
spune ce spera el sã realizeze. El a ºtiut cã a
vândut sânge nevinovat, pentru cã era sigur
cã Isus nu meritã pedeapsa cu moartea. Con-
ducãtorii religioºi nu au avut deloc înþelegere
faþã de Iuda, spunându-i cã era problema lui,
nu a lor. Iuda a hotãrât cã trebuie sã scape de
arginþii primiþi pentru trãdarea Domnului.
Banii i-ar fi amintit permanent de fapta sa ºi
l-ar fi convins de pãcatul sãu. S-a dus ºi a
aruncat banii în Templu (naos, locul sfânt,
nu în alte incinte). Dar, spre deosebire de
Petru, remuºcãrile lui Iuda nu au însemnat
pocãinþã, pentru cã el s-a dus de la Templu
ºi s-a spânzurat. (Mai multe detalii des-
pre acþiunea lui au fost date de Luca, Fapte
1:18-19.)

Actul lui Iuda de aruncare a banilor trã-
dãrii în Templu le-a pus unele probleme con-
ducãtorilor religioºi. Au fost de pãrere cã
banii nu trebuia puºi în visteria Templului
fiindcã erau preþ de sânge, bani plãtiþi pen-
tru a cauza unui om moartea. Dar nu au avut
nici un fel de scrupule când i-au oferit aceºti
bani (Mat. 26:15). S-au sfãtuit ºi au cum-
pãrat cu banii aceia un teren (se pare cã în
numele lui Iuda, Fapte 1:18) pentru îngro-
parea strãinilor. Terenul, care era cunoscut
ca þarina olarului, un loc de unde olarii îºi
luau argila, a fost denumit de atunci Þarina
sângelui (Mat. 27:8) sau Acheldama în ara-
maicã (Fapte 1:19).

Matei a considerat aceste evenimente
împlinirea unei profeþii a lui Ieremia. Dar
profeþia din care a citat Matei este în primul
rând din Zaharia, nu din Ieremia. Existã o
mare asemãnare între Matei 27:9-10 ºi Zaha-
ria 11:12-13. Dar existã de asemenea multe
similaritãþi între cuvintele lui Matei ºi ideile
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din Ieremia 19:1, 4, 6, 11. De ce s-a referit
Matei numai la Ieremia? Soluþia probabilã
este cã Matei s-a gândit la ambii profeþi, dar
l-a numit numai pe profetul „mare“. (O situ-
aþie similarã este întâlnitã în Mar. 1:2-3, unde
Marcu îl menþioneazã pe profetul Isaia, dar
citeazã atât din Isaia cât ºi din Maleahi.) În
plus, o altã explicaþie este cã în Talmudul
Babilonean (Baba Bathra 14b) Ieremia este
aºezat primul între profeþi ºi cartea lui
reprezenta toate celelalte cãrþi profetice.

b. Judecata înaintea autoritãþilor romane 
(27:11-26)
27:11-14 (Mar. 15:2-5; Luca 23:1-5;

Ioan 18:28-38). Prin comparaþie cu celelalte
Evanghelii, în Matei relatarea judecãrii lui
Isus de cãtre Pilat este scurtã. Luca mai spune
cã Pilat L-a trimis pe Isus la Irod atunci când
a aflat cã Isus era galilean (Luca 23:6-12).
Acest gest a creat o relaþie de prietenie între
cei doi, care nu exista înainte. Matei vorbeºte
de o singurã judecatã înaintea lui Pilat ºi de o
singurã „acuzaþie“: cã Isus era regele evre-
ilor. Desigur, tema principalã a lui Matei a
fost identitatea de Rege a lui Isus. Când Pilat
L-a întrebat pe Isus: Eºti Tu „Împãratul
Iudeilor?“, rãspunsul a fost afirmativ. Dar,
aºa cum precizeazã Ioan, Împãrãþia lui Isus
de atunci nu era o împãrãþie politicã rivalã
Romei (Ioan 18:33-37). Isus nu constituia o
ameninþare pentru conducerea romanã. Pilat
ºi-a dat seama de acest lucru ºi a vrut sã-L
elibereze pe Isus.

Deºi au fost aduse ºi alte acuzaþii din
partea preoþilor celor mai de seamã ºi a
bãtrânilor, Isus n-a rãspuns ºi Pilat a fost
foarte mirat (thaumazein, „a fi uimit“). Isus
nu a trebuit sã rãspundã acestor acuzaþii,
pentru cã nu era judecat pentru ele. El era
judecat pentru cã afirmase cã este Regele
evreilor, Mesia (Mat. 26:63-64). Pentru cã
ºi Pilat a declarat cã Isus era nevinovat (Ioan
18:38), nu exista nici un motiv ca El sã
rãspundã acuzaþiilor. 

27:15-23 (Mar. 15:6-14; Luca 23:13-
24; Ioan 18:39-40). Pilat  a fost avertizat de
nevastã-sa sã fie atent la modul sãu de
purtare cu acest prizonier, pentru cã El era
nevinovat (Mat. 27:19). Ea a suferit mult
într-un vis despre Isus ºi i-a împãrtãºit soþului
ei aceastã experienþã. Este inutil sã trecem
dincolo de cuvintele textului ºi sã facem
speculaþii cu privire la conþinutul visului ei.
Pentru cã Pilat credea cã Isus este nevinovat,
a încercat sã-L elibereze. Era un obicei
al guvernatorului sã elibereze (GBV) un

întemniþat în fiecare an de Paºte pentru a
câºtiga simpatia evreilor. Din planul lui de
a-L elibera pe Isus fãcea parte ºi Baraba, un
prizonier notoriu, un insurecþionist (NIV,
Ioan 18:40) ºi un ucigaº (Mar. 15:7). Pilat era
convins cã poporul Îºi iubea Regele, pe Isus,
ºi cã numai conducãtorii erau invidioºi pe El
ºi pe aclamaþiile primite de El din partea
poporului (Mat 27:18). El a crezut cã, în caz
cã oamenii au posibilitatea de alegere, Îl vor
elibera pe Isus, nu pe vestitul Baraba.

Dar Pilat nu a luat în calcul determinarea
conducãtorilor religioºi de a scãpa de Isus,
pentru cã ei au înduplecat noroadele sã cea-
rã pe Baraba, iar pe Isus sã-L omoare.
Când Pilat a întrebat mulþumea ce sã facã cu
Isus, care se numeºte Hristos, ei i-au rãs-
puns: Sã fie rãstignit! Textul grecesc aratã
cã strigãtul lor era compus dintr-un singur
cuvânt: „Rãstigneºte-l“ (staurotheto). Ne
putem imagina aceastã scenã care seamãnã
cu un stadion plin care strigã: „Gol!“ Dar stri-
gãtul lor era: „Rãstigneºte-L, rãstigneºte-L!“
Când Pilat a cerut informaþii suplimentare
din partea mulþimii cu privire la crimele lui
Isus, mulþimea nu a fãcut decât sã strige ºi
mai tare: Rãstigneºte-L!

27:24-26 (Mar. 15:15; Luca 23:25;
Ioan 19:6-16). Pilat ºi-a dat seama cã nu
ajunge la nimic cu mulþimea ºi cã ame-
ninþãrile lor cã-l vor raporta la Cezar (Ioan
19:12) îl priveau direct. Poziþia lui în faþa
Cezarului nu era prea bunã ºi nu dorea ca
vestea despre un rege rival sã ajungã la ure-
chile Cezarului, mai ales dacã Pilat l-ar fi
eliberat pe acel rege. Deci, a luat apã ºi ºi-a
spãlat mâinile înaintea norodului, un sim-
bol al dorinþei sale de a nu fi implicat în con-
damnarea la moarte a unui om nevinovat
(Deut. 21:6-9). Dar cuvintele sale: Eu sunt
nevinovat de sângele neprihãnitului, nu
l-au absolvit de vinovãþie (Fapte 4:27). Acest
act nu l-a absolvit pe Pilat de vina de a dena-
tura justiþia.

Când Pilat a aruncat responsabilitatea
(Treaba voastrã!) asupra evreilor (Mat.
27:24), aceºtia au acceptat-o imediat. Ei au
spus: Sângele Lui sã fie asupra noastrã ºi
asupra copiilor noºtri. Din nefericire,
cuvintele lor s-au împlinit atunci când jude-
cata lui Dumnezeu a venit asupra multora
dintre ei ºi asupra copiilor lor în anul 70
d.Hr., când romanii au distrus poporul ºi
Templul. Cu toate cã Pilat L-a declarat nevi-
novat pe Isus de patru ori (Luca 23:14, 20,
22; Ioan 19:4), el ºi-a respectat promisiunea
fãcutã evreilor eliberându-l pe Baraba, iar pe
Isus l-a dat soldaþilor sã-L batã cu nuiele.
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4. RÃSTIGNIREA REGELUI (27:27-56)
27:27-31 (Mar. 15:16-20; Ioan 19:1-5).

Isus a fost dus în pretoriu, curtea obiºnuitã
de întâlnire a ostaºilor romani. Probabil cã
pretoriul s-a aflat la reºedinþa lui Pilat, pala-
tul Antonia, deºi alþii cred cã a fost vorba de
palatul lui Irod. Pretoriul era un loc întins,
pentru cã acolo se aflau 600 de soldaþi
(„ceata“ este lit., „cohortã“, a zecea parte
dintr-o legiune).

Acolo L-au desbrãcat de hainele Lui
ºi ºi-au bãtut joc de El în mai multe feluri:
(a) îmbrãcându-L cu o hainã stacojie, haina
unui rege; (b) punându-I o cununã de
spini… pe cap; ºi (c) punându-I o trestie ca

„sceptru“. Îngenuncheau ºi îºi bãteau joc
de El spunând: Plecãciune, Împãratul
Iudeilor! S-au purtat degradant ºi în conti-
nuare, scuipând asupra Lui ºi lovindu-L cu
trestia în cap. Fãrã sã ºtie, faptele lor au
împlinit profeþia lui Isaia despre înfãþiºarea
Lui schimonositã (Is. 52:14). Cunoscând
cruzimea soldaþilor romani, Isus a fost pro-
babil bãtut atât de mult încât puþini Îl mai
puteau recunoaºte. Totuºi El a suportat în
tãcere tratamentul nedrept, supunându-Se
voii Tatãlui (1 Pet. 2:23). Dupã ce s-au distrat
destul, soldaþii L-au îmbrãcat din nou pe Isus
cu hainele Lui ºi L-au dus sã-L rãstig-
neascã.

Matei 27:27-31
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CONCORDANÞA EVENIMENTELOR 
RÃSTIGNIRII LUI ISUS 

1. Isus a ajuns la Golgota (Mat. 27:33; Mar. 15:22; Luca 23:33; Ioan 19:17).
2. A refuzat vinul amestecat cu smirnã (Mat. 27:34; Mar. 15:23).
3. A fost pironit pe cruce între doi tâlhari (Mat. 27:35-38; Mar. 15:24-28; 

Luca 23:33-38; Ioan 19:18).
4. Primul Sãu strigãt pe cruce: „Tatã, iartã-i cãci nu ºtiu ce fac!“ (Luca 23:34).
5. Soldaþii au luat hainele lui Isus, lãsându-L dezbrãcat pe cruce (Mat. 27:35; 

Mar. 15:24; Luca 23:34; Ioan 19:23).
6. Evreii ºi-au bãtut joc de Isus (Mat. 27:39-43; Mar. 15:29-32; Luca 23:35-37).
7. Conversaþia cu cei doi tâlhari (Luca 23:39-43).
8. Al doilea strigãt de pe cruce: „Adevãrat îþi spun cã astãzi vei fi cu mine în Rai“

(Luca 23:43).
9. Isus a vorbit a treia oarã: „Femeie, iatã fiul tãu“ (Ioan 19:26-27).

10. A coborât întunericul de la prânz pânã la ora 15 (Mat. 27:45; Mar. 15:33; 
Luca 23:44).

11. Al patrulea strigãt de pe cruce: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai
pãrãsit?“ (Mat. 27:46-47; Mar. 15:34-36).

12. Al cincilea strigãt: „Mi-e sete“ (Ioan 19:28).
13. A bãut „oþet“ (din vin, NIV; Ioan 19:29).
14. Al ºaselea strigãt: „S-a isprãvit“ (Ioan 19:30).
15. Bea oþet (din vin) dintr-un burete (Mat. 27:48; Mar. 15:36).
16. Isus a strigat a ºaptea oarã: „Tatã, în mâinile Tale Îmi încredinþez duhul!“ 

(Luca 23:46).
17. ªi-a dat duhul printr-un act al voinþei Sale (Mat. 27:50; Mar. 15:37; Luca 23:46;

Ioan 19:30).
18. Perdeaua Templului a fost ruptã în douã (Mat. 27:51; Mar. 15:38; Luca 23:45).
19. Soldaþii romani au recunoscut: „Cu adevãrat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!“

(Mat. 27:54; Mar. 15:39).
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27:32-38 (Mar. 15:21-28; Luca 23:26-
34; Ioan 19:17-27). Matei relateazã puþine
evenimente care au avut loc atunci când Isus
a fost dus la locul rãstignirii. Simon din
Cirene, un oraº din nordul Africii unde locu-
iau mulþi evrei, a fost silit sã ducã crucea (de
fapt traversa crucii) lui Isus, atunci când El
Însuºi nu a mai putut-o duce, fiind slãbit în
urma bãtãilor. Pânã la urmã procesiunea a
ajuns la un loc care era cunoscut sub numele
de Golgota, care înseamnã în aramaicã
Locul cãpãþânii. Nu era un loc unde se aflau
cranii, nici un loc de execuþie, ci un deal care
semãna cu un craniu. Localizarea acestui deal
este fie locul actualei Biserici a Sfântului
Mormânt, care atunci se afla în afara
zidurilor Ierusalimului, fie la Calvarul lui
Gordon.

Aici lui Isus I s-a dat sã bea vin ameste-
cat cu fiere, o bãuturã oferitã pentru amor-
þirea simþurilor, pentru a face oarecum mai
suportabile durerile rãstignirii. Isus n-a vrut
sã bea amestecul, pentru cã dorea sã-ªi pãs-
treze controlul asupra simþurilor Sale chiar
ºi atunci când va atârna pe cruce. Actul pro-
priu-zis al rãstignirii este relatat pe scurt de
Matei. El nu a pomenit de cuiele bãtute în
mâinile ºi picioarele Domnului, dar a con-
semnat totuºi faptul cã soldaþii care L-au
rãstignit I-au împãrþit hainele (trãgând la
sorþi). Câteva manuscrise greceºti adaugã la
Matei 27:35 faptul cã aceastã acþiune a
împlinit Psalmul 22:18. Chiar dacã, probabil,
aceastã referinþã nu a fãcut parte din relatarea
originarã a lui Matei, Ioan a scris ºi el despre
aceastã profeþie (Ioan 19:24).

Deasupra capului unei persoane rãstig-
nite era scris care era acuzaþia pentru care se
afla acolo. Deasupra capului lui Isus a fost
scris: Acesta este Isus, Împãratul Iudeilor,
pentru cã aceasta a fost într-adevãr acuzaþia
pentru care murea Isus. Chiar dacã fiecare
Evanghelie prezintã mici diferenþe între
cuvintele scrise, inscripþia conþinea probabil
o combinaþie a tuturor consemnãrilor biblice.
Astfel, probabil cã pe ea era scris: „Acesta
este Isus din Nazaret, Împãratul Iudeilor.“
Ioan a spus cã Pilat a cerut ca acuzaþia sã fie
scrisã în aramaicã, în latinã ºi în greacã (Ioan
19:20). Cuvintele „Împãratul iudeilor“ i-a
ofensat pe preoþii cei mai de seamã, dar Pilat
a refuzat sã schimbe ce a scris (Ioan 19:21-
22). Împreunã cu Isus au fost rãstigniþi doi
tâlhari, de o parte ºi de cealaltã (Mat. 27:38),
pe care Luca îi numeºte „fãcãtori de rele“
(Luca 23:33).

27:39-44 (Mar. 15:29-32; Luca 23:35-
43). În timpul cât a atârnat pe cruce, Isus a

fost supus abuzurilor verbale ale trecãtorilor.
Ei îºi bãteau joc de El, amintindu-I ce spu-
sese anterior despre Templul distrus ºi rezi-
dit în trei zile (Ioan 2:19; cf. Mat. 26:61).
Desigur cã era un conducãtor fals, credeau ei,
pentru cã presupusa Lui capacitate de a dis-
truge Templul nu mai exista! Dacã era Fiul
lui Dumnezeu, atunci ar trebui sã poatã face
o minune, coborându-se de pe cruce. Incapa-
citatea Lui de a face acest lucru, au tras ei
concluzia, însemna cã afirmaþiile Lui erau
false. Înainte El i-a mântuit pe alþii, iar acum
pe Sine nu se poate mântui; ºi acest lucru
Îl descalifica, au afirmat ei. Au spus cã, în
caz cã ar coborî de pe cruce, ar crede în El.
Totuºi ne îndoim cã o astfel de minune i-ar
fi determinat sã creadã. Ei au afirmat cã, în
caz cã El era Fiul lui Dumnezeu, atunci
Dumnezeu… sã-L scape.

Pe lângã trecãtorii (27:39-40) ºi condu-
cãtorii religioºi (v. 41-43) ºi tâlharii…
rãstigniþi împreunã cu El Îl batjocoreau
(v. 44). Dar Luca spune cã inima unuia dintre
tâlhari a fost schimbatã (Luca 23:39-43).
Ironia scenei a fost cã Isus putea într-adevãr
sã facã lucrul cerut de mulþime. El ar fi putut
coborî de pe cruce ºi S-ar fi putut salva sin-
gur din punct de vedere fizic. Nu Îi lipsea
puterea de a se izbãvi. Dar nu era voia Tatãlui
sã se elibereze. Era necesar ca Fiul lui
Dumnezeu sã moarã pentru alþii. De aceea a
îndurat rãbdãtor insultele.

27:45-50 (Mar. 15:33-37; Luca 23:44-
46; Ioan 19:28-30). Matei nu spune când a
început rãstignirea. Marcu însã a spus cã era
„ceasul al treilea“ (Mar. 15:25), aproximativ
ora 9 dimineaþa. Matei a consemnat cu exac-
titate cã de la ceasul al ºaselea, amiaza,
pânã la ceasul al nouãlea, ora 15, s-a fãcut
întuneric peste toatã þara. În aceastã
perioadã de întuneric Isus a devenit Jertfa
pentru pãcatele lumii (Ioan 1:29; Rom. 5:8;
2 Cor. 5:21; 1 Pet. 2:24; 3:18) ºi, din aceastã
cauzã, a fost pãrãsit de Tatãl. Aproape de
sfârºitul acestei perioade, Isus nu a mai putut
suporta aceastã separare ºi a strigat cu glas
tare: Eli, Eli, Lama Sabactani? Aceste
cuvinte în aramaicã înseamnã: Dumnezeul
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai
pãrãsit? (un citat din Ps. 22:1). Isus a expe-
rimentat o separare de Tatãl pe care nu o mai
cunoscuse niciodatã, pentru cã, devenind
pãcat, Tatãl trebuia sã se depãrteze din punct
de vedere juridic de Fiul Sãu (Rom. 3:25-26).

Unii din cei ce stãteau aproape de cruce
au înþeles greºit cuvintele lui Isus. Ei au au-
zit „Eli“, dar au crezut cã Isus încerca sã-l
cheme pe Ilie (Mat. 24:47). În limba greacã
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„Eli“ sunã mai asemãnãtor cu „Ilie“ decât în
limba englezã (sau românã — n.tr.). Crezând
cã I s-au uscat buzele ºi gâtul, cineva s-a gân-
dit cã umezirea coardelor vocale cu oþet L-ar
ajuta sã vorbeascã mai clar. Alþii însã ziceau:
Lasã, sã vedem dacã va veni Ilie sã-L mân-
tuiascã. Batjocorile lor erau îndreptate tot
spre Isus.

Cu un ultim strigãt, Isus… ºi-a dat du-
hul, încredinþându-l în mâinile Tatãlui (Luca
23:46). Isus a avut controlul complet asupra
vieþii Sale ºi a murit exact în momentul sta-
bilit de El atunci când ºi-a dat duhul. Nimeni
nu i-a luat viaþa lui Isus, aºa cum a spus El
(Ioan 10:11, 15, 17-18). El ªi-a dat viaþa în
conformitate cu planul lui Dumnezeu ºi tot El
ªi-a luat-o înapoi la înviere.

27:51-53 (Mar. 15:38; Luca 23:44-45).
La moartea lui Isus au avut loc trei eveni-
mente importante. În primul rând, perdeaua
dinãuntrul Templului s-a rupt în douã, de
sus pânã jos. Aceastã perdea despãrþea locul
sfânt de locul prea sfânt din Templu (Evr.
9:2-3). Faptul cã s-a rupt de sus în jos aratã cã
Dumnezeu este cel care a despicat perdeaua
groasã. Nu a fost ruptã de oameni începând
de jos. Dumnezeu arãta astfel cã accesul spre
prezenþa Lui era acum la dispoziþia oricãrui
om, nu numai a marelui preot din Vechiul
Testament (Evr. 4:14-16; 10:19-22).

În al doilea rând, la moartea lui Hristos a
avut loc un puternic cutremur de pãmânt,
care a despicat stâncile (Mat. 27:51). Moar-
tea lui Hristos a fost cu adevãrat un eveni-
ment puternic, cutremurãtor, având efecte
chiar ºi asupra creaþiei. Al treilea eveniment
este menþionat numai de Matei. Mormintele,
probabil dintr-un cimitir din Ierusalim, au
fost deschise ºi multe trupuri ale sfinþilor
au ieºit din ele. NIV-ul (la fel ca ºi COR)
sugereazã cã aceºti sfinþi au fost înviaþi la
moartea lui Isus ºi au intrat în Ierusalim dupã
învierea Lui. Un numãr de comentatori sunt
de acord cu aceastã concepþie. Dar mulþi alþii
spun cã, deoarece Hristos este cel dintâi rod
al înviaþilor (1 Cor. 15:23), învierea lor nu a
avut loc decât dupã învierea Sa. Conform
acestei concepþii, expresia „dupã învierea
Lui“ determinã sensul expresiilor au înviat
ºi au ieºit din morminte. Acest lucru este
permis de limba greacã ºi aºa este tradus în
KJV ºi NASB. Deci, mormintele s-au
deschis la moartea lui Hristos, probabil
datoritã cutremurului, anunþând astfel victo-
ria lui Hristos asupra morþii ºi pãcatului,
dar trupurile nu au fost înviate decât dupã
învierea lui Hristos.

Aceºti oameni s-au întors la Ierusalim
(sfânta cetate) unde au fost recunoscuþi de
prieteni ºi rude. Ca ºi Lazãr (Ioan 11:43-44),
fiica lui Iair (Luca 8:52-56) ºi fiul vãduvei
din Nain (Luca 7:13-15), ºi ei au trecut din
nou prin moartea fizicã. Sau, aºa cum spun
unii, ei au fost înviaþi cu trupurile glorificate,
ca trupul Domnului. Walvoord crede cã acest
eveniment este „o împlinire a sãrbãtorii Celor
Dintâi Roade menþionatã în Lev. 23:10-14.
Cu acea ocazie, ca o garanþie a recoltei
viitoare, oamenii aduceau preoþilor un snop.
Învierea acestor sfinþi, având loc dupã ce
Domnul Însuºi a fost înviat, este o garanþie a
recoltei viitoare, atunci când toþi sfinþii vor fi
înviaþi“ (Walvoord, Matthew: Thy Kingdom
Come, p. 236).

27:54-56 (Mar. 15:39-41; Luca 23:47-
49). Sutaºul roman (cf. Mat. 8:5; vezi
comentariile despre sutaºi, sau centurioni, de
la Luca 7:2) ºi alþi soldaþi romani de pazã au
fost impresionaþi ºi s-au înfricoºat foarte
tare din cauza circumstanþelor neobiºnuite
ale morþii acestui Om, pentru cã astfel de
semne însoþitoare nu au fost vãzute la rãstig-
nirile anterioare. Concluzia lor a fost: Cu
adevãrat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!
Evenimentele spectaculoase ale zilei au pro-
dus fricã soldaþilor.

Tot acolo erau ºi multe femei, care pri-
veau de departe moartea Domnului. Aceste
femei Îl urmaserã pe Isus din Galilea ca sã-I
slujeascã. Între ele era Maria Magdalina
(cf. Mat. 28:1; Mar. 16:9; Ioan 20:18),
Maria, mama lui Iacov ºi a lui Iose (poate
cã este „Maria, nevasta lui Cleopa“, Ioan
19:25) ºi mama fiilor lui Zebedei, Iacov ºi
Ioan (Mat. 4:21; 10:2). Ioan spune cã Maria,
mama lui Isus, ºi sora Mariei erau prezente
de asemenea la piciorul crucii (Ioan 19:25-
27). Cu toate cã Matei nu menþioneazã nimic
cu privire la cuvintele sau sentimentele lor,
probabil cã ele au fost zdrobite, fiind martore
la moartea Domnului lor pe care L-au iubit ºi
L-au slujit. La apropierea nopþii, ele probabil
cã s-au întors în oraº ºi au rãmas acolo, pen-
tru cã, peste câteva zile, ele vor dori sã ajute
la pregãtirea trupului lui Isus pentru îngro-
pare (Mat. 28:1; Mar. 16:1-3; Luca 24:1).

5. ÎNGROPAREA REGELUI (27:57-66)
27:57-61 (Mar. 15:42-47; Luca 23:50-

56; Ioan 19:38-42). Nu s-a fãcut nici o pre-
gãtire a îngropãrii lui Isus care sã fie cunos-
cutã; în mod normal, trupul unui criminal
rãstignit era aruncat fãrã nici o ceremonie. Cu
toate acestea, un om bogat din Arimatea
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(un oraº la est de Iope) numit Iosif, a cerut
lui Pilat… trupul lui Isus. Iosif, un membru
al Sinedriului, nu a fost de acord cu decizia
consiliului de a-L rãstigni pe Isus (Luca
23:51). De fapt, el aºtepta împãrãþia lui Dum-
nezeu ºi credea în Isus. Pilat i-a îndeplinit

cererea, surprins cã Isus murise deja (Mar.
15:44-45). În altã Evanghelie se spune cã
Iosif a fost ajutat la îngropare de Nicodim
(Ioan 19:39; cf. Ioan 3:1-21). Aceºti doi
bãrbaþi au luat trupul lui Isus ºi, respectând
obiceiurile de îngropare ale vremii, l-au

Matei 

88

PATRUZECI DE ZILE — de la Înviere la Înãlþare 

DUMINICÃ DIMINEAÞA
1. Un înger îndepãrteazã piatra de la mormântul lui Isus înainte de rãsãritul 

soarelui (Mat. 28:2-4).
2. Femeile care L-au urmat pe Isus merg la mormânt ºi descoperã cã El nu mai 

este acolo (Mat. 28:1; Mar. 16:1-4; Luca 24:1-3; Ioan 20:1-2).
3. Maria Magdalena pleacã sã-i spunã lui Petru ºi lui Ioan (Ioan 20:1-2).
4. Celelalte femei, rãmase la mormânt, au vãzut doi îngeri care le-au spus despre 

înviere (Mat. 28:5-7; Mar. 16: 5-7; Luca 24.4-8).
5. Petru ºi Ioan merg la mormântul lui Isus (Luca 24:12; Ioan 20:3-10).
6. Maria Magdalena se întoarce la mormânt ºi Isus i se aratã numai ei în grãdinã 

(Mar. 16:9-11; Ioan 20:11-18): prima Sa apariþie.
7. Isus se aratã celorlalte femei (Mariei, mama lui Iacov, lui Salome ºi Ioanei) 

(Mat. 28:8-10): a doua  apariþie a Sa.
8. Cei care pãzeau mormântul lui Isus au relatat conducãtorilor religioºi cum 

îngerul a dat piatra deoparte. Apoi ei au fost mituiþi (Mat. 28:11-15).
9. Isus I s-a arãtat lui Petru (1 Cor. 15:5): a treia apariþie a Sa.

DUMINICÃ DUPÃ-AMIAZÃ
10. Isus a apãrut în faþa celor doi oameni care mergeau spre Emaus (Mar. 16:12-

13; Luca 24:13-32): a patra apariþie a Sa.

DUMINICÃ SEARA
11. Cei doi ucenici din Emaus le-au spus celorlalþi cã L-au vãzut pe Isus 

(Luca 24:33-35).
12. Isus se aratã celor 10 apostoli, Toma fiind absent, în odaia de sus 

(Luca 24:36-43; Ioan 20:19-25): a cincea apariþie a Sa.

DUMINICA URMÃTOARE
13. Isus se aratã celor 11 apostoli, inclusiv lui Toma, ºi Toma a crezut 

(Ioan 20:26-28): a ºasea apariþie a Sa.

URMÃTOARELE 32 DE ZILE
14. Isus se aratã la ºapte ucenici la Marea Galileii ºi face o minune cu peºtii 

(Ioan 21:1-14): a ºaptea apariþie a Sa.
15. Isus se aratã în faþa a 500 de oameni (inclusiv cei 11) pe un munte din Galilea 

(Mat. 28:16-20; Mar. 16:15-18; 1 Cor. 15:6): a opta apariþie a Sa.
16. Isus se aratã lui Iacov, fratele Sãu vitreg (1 Cor. 15:7): a noua apariþie a Sa.
17. Isus se aratã din nou ucenicilor Sãi în Ierusalim (Luca 24:44-49; Fapte 1.3-8): 

a zece apariþie a Sa.
18. Isus se înaltã la cer de pe muntele Mãslinilor în timp ce ucenicii Îl priveau 

(Mar. 16:19-20; Luca 24:50-53; Fapte 1:9-12).
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înfãºurat într-o pânzã curatã de in împre-
unã cu un amestec de mir, aloe ºi miresme
folosite la îngropare (Ioan 19:40; cf. Mat.
2:11). Operaþiunea a fost îndeplinitã repede
pentru a se încheia înainte de sabat, care înce-
pea la cãderea serii. Iosif a pus trupul înfã-
ºurat într-un mormânt nou al lui însuºi,
pe care-l sãpase în stâncã aproape de locul
rãstignirii. De ce avea Iosif din Arimatea un
mormânt în Ierusalim nu se poate determina.
Poate cã Isus vorbise dinainte cu el ºi el a
cumpãrat un mormânt special pentru aceastã
ocazie. Iosif ºi Nicodim au prãvãlit o piatrã
mare la uºa mormântului.

Matei a consemnat faptul cã Maria
Magdalina ºi cealaltã Marie stãteau în faþa
mormântului (Mat. 27:61), fãrã îndoialã
plângând. Este interesant faptul cã aceste
femei au însoþit trupul lui Isus pânã la îngro-
pare, deºi toþi ucenicii lui Isus L-au pãrãsit
(26:56).

27:62-66. Este puþin surprinzãtor faptul
cã un grup de necredincioºi ºi-au amintit de
prezicerea lui Isus cã va învia a treia zi, în
timp ce ucenicii credincioºi se pare cã au
uitat. A doua zi dupã moartea Sa, adicã în
ziua de sabat, preoþii cei mai de seamã ºi
Fariseii s-au dus împreunã la Pilat ºi i-au
spus despre cuvintele lui Isus. Chiar dacã nu
credeau în Isus (pe care L-au numit cu blas-
femie înºelãtorul acela), ei se temeau cã
ucenicii Lui ar putea sã vinã… sã-I fure
trupul ºi sã inventeze minciuna învierii.
Dacã s-ar fi întâmplat aºa, înºelãciunea… ar
fi mai rea decât tot ce a fãcut Isus în viaþa lui.
Învierea era lucrul de care se temeau aceºti
conducãtori, deci au cerut ca mormântul sã
fie pãzit bine pânã a treia zi.

Pilat a fost de acord cu sfatul lor ºi a
ordonat ca o strajã sã meargã la mormânt
sã-l pãzeascã cât de bine se poate. Garda
romanã nu numai cã a sigilat mormântul
(probabil pecetluind mormântul cu sigiliul
oficial roman, cu o sfoarã ºi cearã, astfel încât
orice încercare de pãtrundere în interior ar
fi fost observatã), ci a continuat sã facã de
strajã la mormânt. Prezenþa lor a fãcut  fura-
rea trupului imposibilã.

VII. Confirmarea cã Regele este viu 
(cap. 28)

A. Mormântul gol (28:1-8)
(Mar. 16:1-8; Luca 24:1-12; 
Ioan 20:1-20)

1. ÎNTÂMPLAREA (28:1-4)
28:1-4. Când începea sã se lumineze

înspre ziua dintâi a sãptãmânii, mai multe
femei au venit la mormântul lui Isus. Ele
ºtiau unde fusese pus Domnul, pentru cã l-au
vãzut pe Iosif ºi pe Nicodim rostogolind
piatra la intrarea mormântului (27:56).
Femeile se întorceau la mormânt duminicã
dimineaþa, dupã terminarea Sabatului,
pentru a unge trupul lui Isus pentru îngropare
(Mar. 16:1). Dar s-a fãcut un mare cutre-
mur de pãmânt, la care participã un înger
al Domnului care a prãvãlit piatra de la
uºa mormântului. Înfãþiºarea îngerului era
ca fulgerul ºi îmbrãcãmintea lui albã ca
zãpada. Soldaþii romani care pãzeau mor-
mântul au fost atât de speriaþi de înger încât
au tremurat de frica lui ºi au leºinat. Au
fost trimiºi sã sigileze ºi sã pãzeascã mormân-
tul, dar puterea lor era inutilã în faþa acestui
mesager angelic.

2. PROCLAMAREA (28:5-8)
28:5-8. Cu toate cã soldaþii s-au înspãi-

mântat, îngerul avea un mesaj deosebit
adresat femeilor. El le-a anunþat învierea,
deoarece Cel pe care Îl cãutau ele nu se mai
afla acolo, ci a înviat, dupã cum zisese. Isus
le spusese de mai multe ori cã va învia a treia
zi (16:21; 17:23; 20:19). Dacã nu ar fi înviat,
ar fi fost un înºelãtor nedemn de devotamen-
tul lor. O dovadã a învierii Sale a fost mor-
mântul gol. Femeile au fost încurajate prin
cuvintele: Veniþi de vedeþi locul unde a fost
pus Isus. ªi, a continuat îngerul, duceþi-vã
repede de spuneþi ucenicilor cã a înviat
dintre cei morþi ºi cã va merge înaintea lor
în Galilea, aºa cum le-a spus (26:32). Acolo
Îl vor vedea, ºi aºa s-a întâmplat (28:16-20;
Ioan 21:1-23). Dar cuvintele acestea nu au
exclus apariþiile Lui în alte ocazii, aºa cum
s-a întâmplat mai târziu în aceeaºi zi (Ioan
20:19-25). Ele au ascultat de instrucþiunile
îngerului pentru cã au plecat repede de la
mormânt ca sã-i gãseascã pe ucenici ºi sã le
dea de veste ce s-a întâmplat. Ele au plecat
cu mare bucurie datoritã învierii, dar ºi cu
fricã pentru cã nu puteau înþelege toate
implicaþiile evenimentului remarcabil.
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B. Apariþii personale (28:9-10)
28:9-10. Pe când femeile mergeau sã le

spunã ucenicilor ce se întâmplase, iatã cã le-a
întâmpinat Isus. Auzind urarea Lui, L-au
recunoscut imediat, au cãzut la picioarele
Lui ºi I s-au închinat. Prin apariþia Lui, Isus
a potolit temerile lor ºi le-a repetat mesajul
îngerului: Nu vã temeþi (v. 10; cf. v. 5). Apoi
le-a spus: spuneþi ucenicilor (fraþilor Mei)
sã meargã în Galilea, acolo unde Isus li se
va arãta. Lucrarea lui Isus din Galilea a ocu-
pat un loc proeminent în relatarea lui Matei,
deci a fost normal ca Isus sã se întâlneascã cu
ucenicii Sãi acolo. Ei toþi erau din Galilea ºi
s-ar fi întors acolo dupã sãrbãtoare. Acolo
Isus se va întâlni cu ei.

C. Explicaþia „oficialã“ (28:11-15)
28:11-15. Pe când se duceau femeile sã

îi gãseascã pe ucenici ca sã le spunã despre
înviere, un alt grup acþiona rapid pentru a
contraataca adevãrul. Unii dintre cei care au
pãzit mormântul ºi-au învins temerile, au
intrat în cetate ºi au dat de veste preoþilor
celor mai de seamã despre toate cele
întâmplate. Era obligatoriu ca preoþii sã aibã
o explicaþie care sã contracareze adevãrul.
Dupã ce au deliberat, aceºtia ºi bãtrânii au
întocmit un plan. Au dat ostaºilor care au
pãzit mormântul mulþi bani ºi le-au spus ce
sã raporteze superiorilor lor. Minciuna inven-
tatã a fost cã ucenicii lui Isus au venit
noaptea ºi au furat trupul lui Isus pe când
soldaþii dormeau. Un astfel de raport nu ar fi
fost bine primit de superiori, pentru cã un sol-
dat care dormea la datorie era omorât (Fapte
12:19). Conducãtorii evrei ºi-au dat ºi ei
seama de acest lucru, dar au promis cã îi vor
împãca pe comandanþi. Când acest lucru va
ajunge la urechile dregãtorului, ei au pro-
mis cã îl vor potoli ºi îi vor scãpa de grijã pe
soldaþi. Satisfacerea dregãtorului însemna
plãtirea unei alte sume considerabile de bani.
Ostaºii au luat banii oferiþi de conducãtorii
religioºi ºi au fãcut cum i-au învãþat
aceºtia.

În consecinþã, zvonul acesta a fost
rãspândit pretutindeni printre Iudei ºi mulþi
au crezut cã ucenicii au furat într-adevãr
trupul lui Isus. Dar logica explicaþiei nu
rezistã analizei. Dacã soldaþii dormeau, cum
de ºtiau ce s-a întâmplat cu trupul lui Isus? ªi
de ce ar recunoaºte cã „au dormit în timpul
serviciului“? Curajul ucenicilor din acea pe-
rioadã nu a fost suficient pentru îndeplinirea
unui astfel de plan. Ei se temeau ºi au fugit

atunci când a fost arestat Isus. Punerea în
aplicarea a unui plan ca acesta depãºea posi-
bilitãþile lor. Dar de cele mai multe ori ade-
vãrul este crezut mai greu decât o minciunã ºi
mulþi mai înghit ºi astãzi aceastã minciunã.

D. Încredinþarea oficialã a misiunii 
(28:16-20) 
(Luca 24:36-49)
28:16-20. Matei nu a relatat întâlnirea lui

Isus cu cei zece ucenici mai târziu în acea zi
(Ioan 20:19-23), nici apariþia Lui peste opt
zile în faþa celor unsprezece ucenici (Ioan
20:24-29). Dar a prezentat o apariþie a lui
Isus din Galilea, acolo unde a promis cã se
va întâlni cu ucenicii (Mat. 26:32; cf. 28:7,
10) la muntele indicat dinainte. Despre care
munte este vorba nu ºtim. Când Isus li s-a
arãtat, ei I s-au închinat, dar unii s-au
îndoit. Pentru cã Isus li s-a mai arãtat înainte
ºi le-a dovedit cã este El, ei nu puneau la
îndoialã învierea. Probabil cã unii dintre ei s-au
întrebat dacã persoana pe care o vedeau
era cu adevãrat Isus. Nu avem nici o indicaþie
cã ar fi avut loc o minune la apariþia Sa de
acum ºi, deoarece apariþiile Sale anterioare
au fost însoþite de circumstanþe neobiºnuite,
probabil cã ei au avut întrebãri.

Îndoielile lor s-au risipit repede, pentru
cã Isus… a vorbit cu ei afirmând cã I-a fost
datã toatã puterea… în cer ºi pe pãmânt.
Aceastã autoritate (exousia, „drept sau putere
oficialã“) I-a fost datã lui Isus de Tatãl ºi
acum El le-a spus ucenicilor: Duceþi-vã pe
baza acestei autoritãþi. Terenul lor de lucru
trebuia sã cuprindã toate neamurile, nu
numai Israelul (vezi comentariile de la
10:5-6). Porunca a fost: faceþi ucenici pro-
clamând adevãrul despre Isus. Ascultãtorii
Sãi trebuie sã fie evanghelizaþi ºi sã devinã
urmaºii lui Isus. Cei care vor crede vor fi
botezaþi în apã în Numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh. Acest act îl unea
pe credincios cu persoana lui Isus Hristos ºi
cu Dumnezeul Trinitar. Dumnezeul pe care-L
slujeau ei era un singur Dumnezeu, dar, cu
toate acestea, este o treime de Persoane:
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Cei care vor primi
Evanghelia vor fi învãþaþi adevãrurile comu-
nicate de Isus celor unsprezece. Nu tot ce
i-a învãþat Isus pe ucenici a fost comunicat
de ei, dar, atunci când s-au dus în lume, ei
i-au învãþat pe credincioºi adevãrurile spe-
cifice noii epoci a Bisericii . Misiunea
încredinþatã de Isus, care se aplicã tuturor
urmaºilor Sãi, era compusã dintr-o singurã
poruncã: „Faceþi ucenici“ ºi însoþitã de trei
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participii în greacã (gerunzii în rom.): „mer-
gând“ botezându-i ºi „învãþându-i“.

Ultimele cuvinte ale Domnului consem-
nate de Matei sunt o promisiune cã El va fi cu
ei în toate zilele pânã la sfârºitul veacului.
Cu toate cã Domnul nu a rãmas fizic cu cei
unsprezece, prezenþa Lui spiritualã i-a însoþit
pânã la încheierea sarcinilor lor pe pãmânt.
Aceste ultime cuvinte ale Domnului au fost
împlinite de apostoli care au mers pretutin-
deni, proclamând istoria lui Mesia al lor, Isus
Hristos, Regele evreilor.
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INTRODUCERE
Marcu este cea mai scurtã dintre cele

patru Evanghelii. Din secolul IV ºi pânã în
secolul XIX ea a fost în mare mãsurã negli-
jatã de cercetãtori, fiindcã era în general con-
sideratã ca o formã prescurtatã a Evangheliei
dupã Matei. Dar la sfârºitul secolului XIX,
teoria care susþine cã Marcu este prima
Evanghelie scrisã a fost acceptatã pe scarã
largã. De atunci Marcu a fãcut obiectul unui
interes deosebit ºi al unui studiu intens.

Autorul. Formal Evanghelia lui Marcu este
anonimã, deoarece nu îl numeºte pe autor.
Apelativul „dupã Marcu“ (Kata Markon) a
fost adãugat mai târziu de cãtre un cãrturar,
cândva înainte de anul 125 d.Hr. Totuºi,
existã suficiente dovezi din tradiþia Bisericii
primare (dovezi externe) ºi din Evanghelia
însãºi (dovezi interne) pentru a identifica
autorul.

Mãrturia unanimã a pãrinþilor Bisericii
primare este cã autorul a fost Marcu, un
tovarãº de lucru al apostolului Petru. Cea mai
veche afirmaþie a acestui fapt vine de la Papias
(cca. 110 d.Hr.), care citeazã mãrturia bãtrâ-
nului Ioan, probabil o altã denumire datã
apostolului Ioan. Citatul lui Papias îl indicã
drept autor pe Marcu ºi conþine urmãtoarele
informaþii despre acesta: (1) Nu a fost un
urmaº direct al lui Isus care sã fi fost martor
ocular. (2) El l-a însoþit pe apostolul Petru ºi
l-a auzit predicând. (3) El a scris cu exactitate
tot ceea ce Petru ºi-a amintit din cuvintele ºi
lucrãrile lui Isus, dar nu „în ºir“, adicã nu
întotdeauna în ordine cronologicã. (4) El a
fost „interpretul“ lui Petru, înþelegând prin
aceasta nu atât  cã ar fi tradus cuvântãrile lui
Petru din aramaicã în greacã sau latinã, cât cã
a explicat învãþãturile lui Petru unui public
mai larg, punându-le în scris. (5) Relatarea lui
este pe deplin credibilã (cf. Eusebiu, Ecclesi-
astical History 3. 39. 15).

Aceastã dovadã timpurie este confirmatã
de mãrturia lui Iustin Martirul (Dialogue 106.
3; cca. 160 d.Hr.), de Anti-Marcionite Prologue
la Marcu (ccca. 160–180 d.Hr.), de Irineu

(Agenst Heresies 3. 1. 1-2; cca. 180 d.Hr.), de
Tertulian (Against Marcion 4. 5; cca. 200
d.Hr.) ºi de scrierile lui Clement din Alexan-
dria (cca. 195 d.Hr.) ºi Origen (cca. 230
d.Hr.), amândoi citaþi de Eusebiu (Ecclesi-
astical History 2. 15. 2; 6. 14. 6; 6. 25. 5).
Astfel dovezile externe care atestã cã Marcu
este autorul acestei Evanghelii sunt timpurii
ºi provin din diverse centre ale creºtinis-
mului primar: Alexandria, Asia Micã, Roma.

Deºi nu este afirmat în mod explicit, cei
mai mulþi cercetãtori ai Bibliei presupun cã
Marcu menþionat de pãrinþii Bisericii este una
ºi aceeaºi persoanã cu „Ioan (numele evre-
iesc), zis ºi Marcu“ (numele latin), la care se
referã de zece ori Noul Testament (Fapte 12:12,
25; 13:5, 13; 15:37, 39; Col. 4:10; 2 Tim. 4:11;
Filim. 24; 1 Pet. 5:13). Obiecþiile ridicate
împotriva acestei identificãri nu sunt convin-
gãtoare. Nu existã nici o dovadã cu  privire la
existenþa unui „alt“ Marcu care sã fi avut o
relaþie strânsã cu Petru ºi nici nu este necesar
sã presupunem exis tenþa unui Marcu
„necunoscut“  în lumina informaþiilor din Noul
Testament.

Dovezile interne, deºi nu sunt explicite,
sunt compatibile cu mãrturia istoricã a Bise-
ricii primare. Ele ne descoperã urmãtoarele
informaþii: (1) Marcu era familiarizat cu
geografia Palestinei, în special a Ierusali-
mului (cf. Mar. 5:1; 6:53; 8:10; 11:1; 13:3).
(2) În mod evident cunoºtea aramaica, limba
uzualã a Palestinei (cf. 5:41; 7:11, 34; 14:36).
(3) Cunoºtea instituþiile ºi obiceiurile evre-
ieºti (cf. 1:21; 2:14, 16, 18; 7:2-4).

Mai multe trãsãturi indicã de asemenea
legãtura autorului cu Petru: (a) vivacitatea ºi
mulþimea neobiºnuit de mare a detaliilor na-
raþiunilor, sugerând provenienþa lor din amin-
tirile unui martor ocular din „cercul restrâns“
al apostolilor, cum ar fi Petru (cf. 1:16-20,
29-31, 35-38; 5:21-24; 35-43; 6:39, 53-54;
9:14-15; 10:32, 46; 14:32-42); (b) utilizarea
de cãtre autor a cuvintelor ºi faptelor lui
Petru (cf. 8:29, 32-33; 9:5-6; 10:28-30;
14:29-31, 66-72); (c) includerea cuvintelor
„ºi lui Petru“ în 16:7, care apar numai în
aceastã Evanghelie; ºi (d) asemãnarea
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izbitoare dintre structura generalã a acestei
Evanghelii ºi predica lui Petru þinutã în Ceza-
rea (cf. Fapte 10:34-43).

În lumina dovezilor externe cât ºi a celor
interne, putem afirma cã „Ioan/Marcu“ amin-
tit în Faptele Apostolilor ºi în Epistole este
autorul acestei Evanghelii. El a fost un evreu
creºtin care a locuit în Ierusalim împreunã cu
Maria, mama lui, în zilele de început ale Bise-
ricii. Nu se ºtie nimic despre tatãl sãu. Casa
lor a fost unul dintre primele locuri de întâlnire
ale creºtinilor (cf. comentariilor de la Mar.
14:12-16). Marcu a fost probabil tânãrul care
a fugit în pielea goalã dupã arestarea lui Isus
în Ghetsimani (cf. comentariilor de la 14:51-
52). Faptul cã Petru îl numeºte „fiul meu“ (cf.
1 Pet. 5:13) poate sã însemne cã Marcu a de-
venit creºtin sub influenþa lui Petru.

Fãrã îndoialã cã Marcu a luat cunoºtinþã
de predicarea lui Petru în timpul primelor zile
ale Bisericii din Ierusalim (ca. 33-47 d.Hr.).
Mai târziu el s-a dus în Antiohia ºi l-a însoþit
pe Pavel ºi pe Barnaba (vãrul lui Marcu; cf.
Col. 4:10) pânã la Perga, în prima lor cãlãto-
rie misionarã (cf. Fapte 12:25; 13:5, 13; cca.
48–49 d.Hr.). Din motive neprecizate, el s-a
întors acasã la Ierusalim. Din cauza acestei
dezertãri Pavel a refuzat sã îl ia cu el în a
doua sa cãlãtorie misionarã. În aceastã situ-
aþie Marcu a slujit cu Barnaba în insula Cipru
(cf. Fapte 15:36-39; cca. 50-? d.Hr.). Mai târ-
ziu, probabil în jurul anului 57 d.Hr., a mers
la Roma. A fost tovarãº de slujbã cu Pavel în
timpul primei detenþii a acestuia la Roma (cf.
Col. 4:10; Filim. 23-24; cca. 60–62 d.Hr.).
Dupã eliberarea lui Pavel se pare cã Marcu a
rãmas în Roma ºi a slujit cu Petru la sosirea
acestuia în „Babilon“, numele de cod folosit
de Petru pentru Roma (cf. 1 Pet. 5:13; cca.
63-64 d.Hr.). (Totuºi, unii considerã cã „Ba-
bilon“ se referã la oraºul de pe râul Eufrat; cf.
comentariilor versetului 1 Pet 5:13.) Marcu a
pãrãsit Roma pentru o vreme, probabil din
cauza martirajului lui Petru ºi a persecuþiilor
dure din timpul împãratului Nero. În fine, în
timpul celei de-a doua detenþii a lui Pavel la
Roma (cca. 67–68 d.Hr.), acesta i-a cerut lui
Timotei, care era în Efes, sã îl ia pe Marcu,
care probabil cã era undeva în Asia Micã ºi
sã îl aducã la Roma, deoarece Pavel  considera
cã îi este de folos în lucrare (cf. 2 Tim. 4:11).

Sursele. Când spunem cã Marcu a fost auto-
rul acestei Evanghelii, nu înseamnã cã el a
compus materialul cuprins în ea. O „evanghe-
lie“ era o formã literarã unicã în primul secol
dupã Hristos. Ea nu era o simplã biografie a
vieþii lui Isus, o cronicã a „lucrãrilor sãvârºite

cu putere“ de El, sau un grupaj de amintiri ale
urmaºilor Sãi, deºi conþinea elemente din toate
acestea. Evanghelia era o proclamare teolo-
gicã a „veºtii bune“ a lui Dumnezeu adresatã
unui anumit public, proclamaþie care avea în
centrul ei evenimentele istorice ale vieþii,
morþii ºi învierii lui Isus. Conform scopului
sãu, Marcu a aranjat ºi a adaptat materialul
istoric pe care l-a obþinut din sursele sale.

Principala sa sursã au constituit-o predi-
cile ºi învãþãturile apostolului Petru (cf. co-
mentariilor de la „Autorul“). Este de presu-
pus cã el l-a auzit de multe ori pe Petru pre-
dicând la Ierusalim în zilele de început ale
Bisericii primare (ca. 33–47 d.Hr.) ºi a luat
notiþe. Este de asemenea probabil cã a purtat
discuþii personale cu el. Marcu a avut legãturi
cu Pavel ºi Barnaba (cf. Fapte 13:5-12; 15:39;
Col. 4:10-11). Probabil cã Marcu a inclus în
Evanghelia sa ºi cel puþin una din propriile
sale amintiri (cf. Mar. 14:51-52). Alte surse
de informaþie sunt: (a) elemente de tradiþie
oralã care au circulat în Biserica primarã sepa-
rat sau ca serii de evenimente grupate pe
anumite subiecte (ex. 2:1-3:6) sau pe criterii
temporale/geografice (ex., cap. 14-15) for-
mând astfel o naraþiune continuã; (b) scurte
discursuri sau ziceri ale lui Isus, care circulau
ca elemente tradiþionale, distincte, legate între
ele prin diverse replici sau expresii (ex. 9:37-
50); ºi (c) tradiþia oralã pe care Marcu a rezu-
mat-o (ex. 1:14-15; 3:7-12; 6:53-56). Sub
supravegherea Duhului Sfânt, Marcu a folosit
aceste surse pentru a compune o evanghelie
demnã de încredere ºi exactã din punct de
vedere istoric.

Nu existã nici o dovadã sigurã cã Marcu
ar fi folosit izvoare scrise, deºi relatarea Pati-
milor (cap. 14-15) s-ar putea sã fi ajuns la el
cel puþin parþial în formã scrisã. Acest aspect
ridicã problema relaþiei dintre Evanghelia
dupã Marcu ºi Evangheliile dupã Matei ºi Luca.

Mulþi cercetãtori cred cã Marcu a fost
prima Evanghelie scrisã ºi cã Matei ºi Luca
au folosit-o ca o principalã sursã documen-
tarã, împreunã cu materiale provenind din
alte surse. De fapt, Luca a afirmat cã a folosit
alte documente (Luca 1:1-4). Mai multe
argumente sprijinã teoria prioritãþii lui
Marcu: (1) Matei cuprinde aproximativ 90 de
procente din Marcu, iar Luca peste 40 de pro-
cente — peste 600 din cele 661 de versete din
Marcu se gãsesc în Matei ºi Luca luate la un
loc. (2) Matei ºi Luca urmeazã de regulã
ordinea evenimentelor din viaþa lui Isus aºa
cum este ea prezentatã de Marcu, ºi acolo
unde una dintre ele diferã din cauza subiectu-
lui tratat, cealaltã urmeazã întotdeauna ordinea
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din Marcu. (3)  Matei ºi Luca coincid extrem
de rar în abaterile lor de la textul din Marcu
acolo unde toate trei prezintã acelaºi subiect.
(4) Matei ºi Luca repetã deseori exact cuvin-
tele folosite de Marcu iar acolo unde cuvin-
tele diferã, limbajul uneia sau a celeilalte
Evanghelii este doar mai elevat din punct de
vedere stilistic sau gramatical decât cel din
Marcu (cf., ex., Mar. 2:7 cu Luca 5:21).    (5)
Se pare cã Matei ºi Luca schimbã în unele
cazuri cuvintele folosite de Marcu pentru a
clarifica înþelesul acestora (cf. Mar. 2:15 cu
Luca 5:29) sau ca sã „atenueze“ unele din afir-
maþiile sale mai „apãsate“ (cf., ex., Marcu
4:38b cu Mat. 8:25; Luca 8:24). (6) Matei ºi
Luca omit uneori cuvinte ºi expresii din descri-
erile „detaliate“ ale lui Marcu pentru a adãu-
ga material suplimentar (cf., ex., Mar. 1:29 cu
Mat. 8:14; Luca 4:38).

Cinci obiecþii majore se ridicã împotriva
teoriei care susþine prioritatea Evangheliei
dupã Marcu: (1) Matei ºi Luca coincid în
aspecte în care diferã de Marcu în unele
pasaje care trateazã acelaºi subiect. (2) Luca
omite toate referinþele la materialul din
Marcu 6:45-8:26, lucru neobiºnuit dacã ar fi
folosit ca sursã documentarã Evanghelia dupã
Marcu. (3) În unele locuri, Marcu conþine
informaþii care nu se gãsesc în descrierile
aceloraºi evenimente în Matei sau Luca (cf.
Mar. 14:72). (4) Se pare cã Pãrinþii Bisericii
Primare au crezut în prioritatea Evangheliei
dupã Matei, nu în cea a lui Marcu. (5) Accep-
tarea prioritãþii Evangheliei dupã Marcu face
necesarã susþinerea ideii cã Matei ºi/sau Luca
au fost scrise dupã distrugerea Ierusalimului
din anul 70 d.Hr.

Ca rãspuns la prima obiecþie, pasajele în
care Matei ºi Luca coincid în aspecte în care
diferã de Marcu sunt în numãr foarte mic
(cca. 6%) ºi probabil cã acest lucru se dato-
reazã unor surse comune (i.e., tradiþia oralã)
pe care le-au folosit alãturi de Evanghelia
dupã Marcu. Deficienþa celei de-a doua
obiecþii este cã ea nu þine seama de faptul
universal recunoscut cã scriitorii Evanghe-
liilor au selectat materialul din sursele pe care
le-au avut în funcþie de scopul urmãrit de ei.
Probabil cã Luca a omis referinþele la mate-
rialul din Marcu 6:45-8:26, pentru a nu între-
rupe desfãºurarea propriei sale relatãri despre
cãlãtoria spre Ierusalim (cf. Luca 9:51).
Aceasta rãspunde ºi celei de-a treia obiecþii,
pe lângã faptul cã Marcu l-a avut pe Petru
ca sursã — martor ocular. A patra obiecþie
derivã din ordinea Evangheliilor în canonul
Noului Testament. Însã nu trebuie sã deducem
de aici cã pãrinþii Bisericii primare credeau

cã Matei a fost prima Evanghelie scrisã.
Pe ei îi interesa autoritatea apostolicã ºi va-
loarea apologeticã a Evangheliilor sinoptice,
nu  relaþiile istorice dintre ele. De aceea, ei au
acordat prioritate Evangheliei dupã Matei,
care era scrisã de un apostol ºi începea cu o
genealogie care o lega frumos de Vechiul
Testament. Mai mult, dacã Matei ar fi fost
prima Evanghelie scrisã ºi ea ar fi fost folo-
sitã de Marcu ºi de Luca, ne-am putea aºtepta
sã gãsim locuri în care Luca urmeazã ordinea
evenimentelor descrisã de Matei ºi Marcu nu
o urmeazã — dar acest lucru nu se întâmplã.
Este, de asemenea, mult mai dificil sã expli-
cãm de ce Marcu s-a abãtut de la ordinea
descrisã de Matei ºi nu invers. Diferenþele
în relatarea ordinii evenimentelor favorizeazã
teoria prioritãþii Evangheliei dupã Marcu.
Pentru a rãspunde la cea de-a cincia obiecþie,
prioritatea Evangheliei dupã Marcu nu
presupune datarea Evangheliei dupã Matei
sau Luca dupã 70 d.Hr. (cf. comentariilor de
la „Data“).

Unele dependenþe literare par a fi singura
modalitate de a explica în mod adecvat
legãtura strânsã dintre Evangheliile sinoptice.
Teoria care susþine prioritatea lui Marcu, deºi
nu fãrã probleme, se potriveºte cel mai bine
cu structura fundamentalã a evenimentelor ºi
cu asemãnãrile de detaliu dintre Evangheliile
sinoptice. Diferenþele dintre ele se datoreazã
probabil unei combinaþii de tradiþii orale ºi
scrise pe care Matei ºi Luca le-au folosit inde-
pendent, pe lângã Evanghelia lui Marcu.
(Pentru o discuþie mai detaliatã pe aceastã
temã ºi un alt punct de vedere asupra pro-
blemei sinoptice [prioritatea lui Matei] vezi
Introducerea la Matei.) 

Data. Noul Testament nu face niciunde o
precizare explicitã cu privire la data la care a
fost scrisã Evanghelia dupã Marcu. Discursul
lui Isus despre distrugerea Templului din
Ierusalim (cf. comentariilor de la 13:2, 14-
23) sugereazã cã Evanghelia dupã Marcu a
fost scrisã înainte de 70 d.Hr., când a fost dis-
trus Templul.

Mãrturiile timpurii ale pãrinþilor Bisericii
sunt împãrþite, unii susþinând cã Evanghelia
dupã Marcu a fost scrisã înainte, alþii dupã
martirajul lui Petru (ca. 64–68 d.Hr.). Pe de o
parte, Irineu (Agenst Heresies 3. 1. 1) declarã
cã  Marcu a scris dupã „plecarea“ (exodon) lui
Petru ºi Pavel (deci dupã 67 sau 68 d.Hr.).
Prin cuvântul exodon, Irineu probabil înþele-
gea „plecarea prin moarte“. Cuvântul respec-
tiv este folosit cu acest sens ºi în Luca 9:31 ºi
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2 Petru 1:15. Aceastã teorie este sprijinitã de
Anti-Marcionite Prologue la Marcu, care
afirmã: „Dupã moartea lui Petru, el [Marcu]
a scris aceastã Evanghelie…“ Pe de altã parte,
Clement din Alexandria ºi Origen (cf. Eusebiu
în Ecclesiastical History 2. 15. 2; 6. 14. 6; 6.
25. 5) plaseazã scrierea Evangheliei dupã
Marcu în timpul vieþii lui Petru, afirmând cã,
de fapt, Petru a participat la scrierea acestei
Evanghelii ºi a ratificat utilizarea ei în
Bisericã.

Din cauza discrepanþelor dintre dovezile
externe, data scrierii Evangheliei rãmâne pro-
blematicã. Existã douã variante. Una din ele
este cã Evanghelia poate fi datatã între 67–69
d.Hr., dacã se acceptã tradiþia conform cãreia
ea a fost scrisã dupã moartea lui Petru ºi a lui
Pavel. Apãrãtorii acestui punct de vedere
susþin fie cã Matei ºi Luca au fost scrise dupã
70 d.Hr., fie cã au fost scrise înainte de
Marcu. Un al doilea punct de vedere este cã
Evanghelia dupã Marcu poate fi datatã înainte
de 64–68 d.Hr. (când Petru a fost martirizat),
dacã se acceptã tradiþia conform cãreia ea
ar fi fost scrisã în timpul vieþii lui Petru.
Dacã aderãm la acest punct de vedere, putem
accepta prioritatea lui Marcu (sau a lui Matei)
ºi totuºi sã susþinem cã toate Evangheliile
sinoptice au fost scrise înainte de 70 d.Hr.

Al doilea punct de vedere este preferabil
din trei motive: (1) Tradiþiile sunt împãrþite,
dar dovezile mai demne de crezare sprijinã
acest punct de vedere. (2) Prioritatea lui
Marcu (vezi comentariilor de la „Sursele“),
ºi în special relaþia particularã dintre Marcu ºi
Evanghelia lui Luca, ce precede Faptele (cf.
Fapte 1:1), indicã o datã situatã înainte de 64
d.Hr. Întrucât Faptele se încheie cu Pavel încã
în închisoare, înainte de prima lui eliberare
(cca. 62 d.Hr.), data scrierii lui Marcu este
împinsã înainte de 60 d.Hr. (3) Din punct de
vedere istoric, este probabil ca Marcu (ºi se
poate ca ºi Petru pentru un timp scurt) sã fi
fost în Roma în ultima parte a anilor 50 (cf.
comentariilor de la „Autorul“ ºi de la „Locul
de origine ºi destinaþia“). Astfel o datare
plauzibilã pare a fi 57–59, la începutul dom-
niei împãratului Nero (54–68 d.Hr.).

Locul de origine ºi destinaþia. Mãrturia
aproape unanimã a Pãrinþilor Bisericii Primare
(cf. referinþele de la „Autorul“) este cã Evan-
ghelia dupã Marcu a fost scrisã la Roma, în
primul rând pentru creºtinii romani neevrei.

Aceastã afirmaþie este sprijinitã de
urmãtoarele dovezi conþinute în Evanghelie:
(1) Obiceiurile evreieºti sunt explicate (cf.

7:3-4; 14:12; 15:42). (2) Expresiile aramaice
sunt traduse în greacã (cf. 3:17; 5:41; 7:11,
34; 9:43; 10:46; 14:36; 15:22, 34). (3) Sunt
preferaþi mai mulþi termeni latini faþã de echi-
valenþii lor greceºti (cf. 5:9, 6:27; 12:15, 42;
15:16, 39). (4) Este folositã metoda romanã
de calculare a timpului (cf. 6:48; 13:35).
(5) Doar Marcu îl identificã pe Simon din
Cirena drept tatãl lui Alexandru ºi al lui Ruf
(cf. 15:21; Rom. 16:13). (6) Sunt folosite
puþine citate din Vechiul Testament sau refe-
rinþe la profeþii împlinite. (7) Marcu aratã un
interes deosebit pentru „toate neamurile“ (cf.
comentariilor de la Mar. 5:18-20; 7:24-8:10;
11:17; 13:10; 14:9) iar la punctul culminant din
Evanghelie, un sutaº roman neevreu proclamã
involuntar dumnezeirea lui Isus (cf. 15:39).
(8) Tonul ºi mesajul Evangheliei sunt adaptate
la credincioºii din Roma, care se confruntau
cu persecuþia ºi se aºteptau la o intensificare
a acesteia (cf. comentariilor de la 9:49; 13:9-
13). (9) Marcu porneºte de la presupunerea cã
cititorii lui sunt familiarizaþi cu personajele
principale ºi evenimentele din naraþiunea sa,
de aceea accentul în scrierea lui cade mai mult
pe latura teologicã decât pe cea biograficã.
(10) Marcu se adreseazã cititorilor lui ca unor
creºtini, explicând înþelesul diferitelor acþiuni
sau afirmaþii (cf. 2:10, 28; 7:19).

Caracteristici. Evanghelia dupã Marcu are
câteva trãsãturi care îi conferã un caracter unic
între celelalte Evanghelii. În primul rând, ea
accentueazã mai mult acþiunile lui Isus decât
învãþãturile Sale. Marcu relateazã 18 minuni
ale lui Isus, dar numai patru pilde spuse de
El (4:2-20, 26-29, 30-32; 12:1-9) ºi un singur
discurs mai important (13:3-37).  Marcu scrie
de mai multe ori cã Isus a dat învãþãturi fãrã
sã redea învãþãturile Sale (1:21, 39; 2:2, 13;
6:2, 6, 34; 10:1; 12:35). Cele mai multe din
învãþãturile lui Isus pe care Marcu le-a inclus
în Evanghelia scrisã de el erau rezultatul con-
troverselor pe care Isus le-a avut cu liderii
religioºi evrei (2:8-11, 19-22, 25-28; 3:23-30;
7:6-23; 10:2-12; 12:10-11, 13-40).

În al doilea rând, stilul folosit de Marcu
în scriere este dinamic, energic ºi descriptiv,
dovedind astfel cã sursa lui principalã de
informaþie a fost un martor ocular, precum
Petru (cf., ex., 2:4; 4:37-38; 5:2-5; 6:39; 7:33;
8:23-24; 14:54). Limba greacã folositã de
Marcu nu este limba literarã, ci una apropi-
atã de limba vorbitã în acel timp, cu o influ-
enþã semitã uºor de recunoscut. Modul în care
foloseºte timpurile în greacã, în special „pre-
zentul istoric“ (folosit de peste 150 de ori),
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propoziþiile simple legate prin cuvântul „ºi“,
utilizarea frecventã a lui „îndatã“ (euthys; cf.
comentariilor de la 1:10) ºi utilizarea unor
cuvinte puternice (ex., lit., „mânat“, 1:12) îi
însufleþesc naraþiunea.

În al treilea rând, Marcu îºi prezintã
subiectele cu o francheþe neobiºnuitã. El subli-
niazã rãspunsurile celor ce L-au ascultat pe
Isus prin diferite expresii care exprimã uimirea
(cf. comentariilor de la 1:22, 27; 2:12; 5:20;
9:15). De asemenea relateazã preocuparea
familiei lui Isus cu privire la sãnãtatea Sa min-
talã (cf. 3:21, 31-35). În mod repetat ºi foarte
sincer, el atrage atenþia asupra neînþelegerii din
partea ucenicilor ºi a greºelilor fãcute de aceºtia
(cf. 4:13; 6:52; 8:17, 21; 9:10, 32; 10:26). El
scoate în evidenþã, de asemenea, sentimentele
lui Isus, cum ar fi compasiunea (1:41; 6:34;
8:2; 10:16), mânia, neplãcerea (1:43; 3:5;
8:33; 10:14) ºi suspinele Sale provocate de
întristare ºi mâhnire (7:34; 8:12; 14:33-34).

În al patrulea rând, în Evanghelia dupã
Marcu dominã deplasarea lui Isus cãtre cruce
ºi înviere. Începând cu Marcu 8:31, Isus ºi
ucenici Sãi sunt „pe drum“ (cf. 9:33; 10:32)
de la Cezarea Filipi, din nord, prin Galilea,
spre Ierusalim, în sud. Restul naraþiunii
(36%) este dedicatã evenimentelor din
Sãptãmâna Patimilor — cele opt zile de la
intrarea lui Isus în Ierusalim (11:1-11) pânã la
învierea Sa (16:1-8).

Temele teologice. Portretul lui Isus fãcut de
Marcu ºi semnificaþia acestuia pentru ucenici
stau în centrul teologiei sale. În versetul de
început al Evangheliei, Isus Hristos este
identificat ca fiind „Fiul lui Dumnezeu“ (1:1).
Acest lucru a fost confirmat de Tatãl (1:11;
9:7) ºi afirmat de demoni (3:11; 5:7), de Isus
Însuºi (13:32, 14:36, 61-62) ºi de un sutaº
roman la moartea lui Isus (15:39). Adevãrul
acesta a fost confirmat de asemenea de învã-
þãturile Sale pline de autoritate (1:22, 27) ºi
de puterea Sa suveranã asupra bolilor ºi nepu-
tinþelor (1:30-31, 40-42; 2:3-12; 3:1-5; 5:25-
34; 7:31-37; 8:22-26; 10:46-52), asupra
demonilor (1:23-27; 5:1-20; 7:24-30; 9:17-
27), naturii (4:37-39; 6:35-44, 47-52; 8:1-10)
ºi morþii (5:21-24, 35-43). Toate acestea au
fost dovezi convingãtoare cã „Împãrãþia lui
Dumnezeu“ — stãpânirea Lui suveranã —
s-a apropiat de oameni prin Isus, atât prin
lucrãrile cât ºi prin cuvintele Sale (cf. comen-
tariilor de la 1:15).

Totuºi, în mod paradoxal, Marcu insistã
asupra cererii lui Isus ca demonii sã tacã
(1:25, 34; 3:12) ºi ca minunile Sale sã nu fie
popularizate (1:44; 5:43; 7:36; 8:26). El a

accentuat cã Isus a  folosit pilde atunci când
învãþa mulþimile, din cauzã cã (4:33-34)
domnia Lui împãrãteascã era la acea vreme
acoperitã, o tainã, recunoscutã doar de oa-
menii credinþei (4:11-12). Marcu subliniazã
încetineala ucenicilor în înþelegerea semnifi-
caþiei prezenþei lui Isus cu ei, în ciuda faptu-
lui cã au primit în particular învãþãturi despre
acest subiect (4:13, 40; 6:52; 7:17-19; 8:17-
21). El evidenþiazã cererea lui Isus ca pânã ºi
ucenicii sã pãstreze tãcerea dupã mãrturisirea
fãcutã de Petru privind identitatea Sa (8:30).
Isus a fãcut aceasta din cauza concepþiei ero-
nate pe care o aveau evreii despre Mesia, con-
cepþie care era contrarã scopului lucrãrii Sale
de pe pãmânt. El nu dorea ca identitatea Lui
sã fie declaratã deschis pânã când nu avea sã
clarifice înaintea urmaºilor Sãi ce fel de Mesia
era El ºi care era caracterul misiunii Sale.

Marcu consemneazã mãrturisirea fãcutã
de Petru: „Tu eºti Hristosul“ (8:29), în cea mai
simplã ºi directã formã. Isus nici nu a accep-
tat, nici nu a respins acest titlu, dar a îndrep-
tat atenþia ucenicilor de la problema identitãþii
Sale la cea a activitãþii Sale (8:31, 38). El a
preferat numele de „Fiul omului“ ºi i-a învã-
þat pe ucenicii Sãi cã trebuie sã pãtimeascã, sã
moarã ºi sã învieze. Acest titlu, Fiul omului,
folosit de 12 ori de cãtre Isus în Marcu, în
comparaþie cu folosirea o singurã datã a titlu-
lui „Hristos“, se potrivea într-un mod special
la întreaga Sa misiune mesianicã — prezentã
ºi viitoare (cf. comentariilor de la 8:31, 38;
14:62). El a fost Robul care suferã al lui
Iehova (Is. 52:13-53:12), care ªi-a dat viaþa
pentru alþii, în supunere faþã de voia lui Dum-
nezeu (Marcu 8:31). El a fost, de asemenea ºi
Fiul omului care va veni în slavã sã aducã
judecata ºi sã Îºi instaureze împãrãþia pe pã-
mânt (8:38-9:8; 13:26; 14:62). Dar înainte de
triumful glorios al domniei Sale mesianice,
El trebuie întâi sã pãtimeascã ºi sã moarã sub
blestemul lui Dumnezeu pentru pãcatul ome-
nirii (14:36; 15:34), ca rãscumpãrare pentru
mulþi (10:45). Aceste lucruri aveau implicaþii
importante pentru toþi cei ce aveau sã-L
urmeze (8:34-38).

Aºa ceva era greu de înþeles pentru cei
12 ucenici ai lui Isus. Ei îºi imaginau un
Mesia care stãpâneºte, nu Unul care va pãti-
mi ºi va muri. În secþiunea dedicatã în mod
special ucenicilor din evanghelia sa (8:31-
10:52), Marcu Îl prezintã pe Isus „pe drum“
spre Ierusalim, învãþându-i pe ucenicii Sãi
ce înseamnã sã Îl urmeze pe El. Perspectiva
nu era deloc atrãgãtoare. Dar prin schimbarea
Sa la faþã, El le-a arãtat la trei dintre ucenici
o imagine încurajatoare a venirii Sale viitoare
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în putere ºi slavã (9:1-8). În acelaºi timp Tatãl
a confirmat faptul cã Isus era Fiul Sãu ºi le-a
poruncit celor trei ucenici sã Îl asculte. În
toatã aceastã secþiune ucenicii „au vãzut“, dar
nu aºa cum ar fi trebuit sã vadã (8:22-26).
Marcu subliniazã din nou faptul cã ei Îl urmau
pe Isus cu uimire, fãrã sã înþeleagã, ºi chiar
cu teamã pentru ceea ce îi aºtepta (9:32;
10:32). La arestarea lui Isus, toþi L-au pãrãsit
(14:50). Destul de concis ºi pe scurt, Marcu
consemneazã rãstignirea lui Isus ºi fenome-
nele însoþitoare care au elucidat înþelesul
acestui eveniment (15:33-39).

Dar Marcu mai insistã asupra mormân-
tului gol ºi asupra mesajului îngerului care
spunea cã Isus este viu ºi va merge înaintea
ucenicilor Sãi în Galilea (14:28; 16:7), locul
unde a început lucrarea lor (6:6b-13). Înche-
ierea abruptã a Evangheliei este o afirmaþie
covârºitoare a faptului cã El este viu, îi va
conduce pe ucenicii Sãi ºi Se va îngriji de
nevoile lor, aºa cum a fãcut ºi mai înainte.
Astfel „cãlãtoria“ vieþii lor de ucenici avea sã
continue în lumina ºi dupã modelul stabilit de
moartea ºi învierea lui Isus (9:9-10).

Ocazia ºi scopul. Evanghelia dupã Marcu nu
conþine nici o afirmaþie directã cu privire la
scopul scrierii ei, deci orice informaþie despre
acest subiect trebuie dedusã din studiul conþi-
nutului Evangheliei ºi al contextului istoric în
care se presupune cã a fost scrisã. Din cauza
faptului cã aceºti parametri diferã, s-au emis
mai multe puncte de vedere.

S-au propus urmãtoarele scopuri: (a) sã
prezinte un portret biografic al lui Isus ca
Robul Domnului, (b) sã câºtige noi convertiþi
pentru Isus Hristos, (c) sã dea învãþãturã
noilor creºtini ºi sã întãreascã credinþa lor în
faþa persecuþiei, (d) sã ofere un material pe
care sã-l foloseascã evangheliºtii ºi învãþã-
torii ºi (e) sã corecteze ideile false despre Isus
ºi despre misiunea lui mesianicã. Aceste
propuneri, deºi utile, fie nu iau în considerare
anumite porþiuni ale Evangheliei, fie nu þin
seama de ceea ce subliniazã Marcu.

Scopul lui Marcu a fost în primul rând
unul pastoral. Creºtinii din Roma au auzit ºi
au crezut vestea bunã a puterii mântuitoare a
lui Dumnezeu (Rom. 1:8), dar trebuia sã o
audã din nou, cu noi accente care sã reîm-
prospãteze implicaþiile ei pentru vieþile lor
într-un mediu decadent ºi deseori ostil. Ei
aveau nevoie sã înþeleagã natura vieþii de
ucenic — ce însemna sã Îl urmeze pe Isus —
în lumina a cine este Isus ºi a ceea ce El a
fãcut ºi va continua sã facã pentru ei.

Ca ºi un bun pastor, Marcu a prezentat
„Evanghelia lui Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu“ (1:1) într-un mod care avea sã
împlineascã aceste nevoi ºi sã modeleze în
continuare viaþa cititorilor sãi. El a realizat
aceasta prin portretele fãcute lui Isus ºi celor
12 ucenici cu care se aºtepta ca sã se identi-
fice cititorii Sãi (cf. comentariilor de la
„Temele teologice“). El a arãtat cã Isus Hristos
este Mesia, fiindcã El este Fiul lui Dumnezeu
ºi moartea Sa ca Fiul omului care suferã intrã
în planul lui Dumnezeu pentru rãscumpã-
rarea oamenilor. În lumina acestor lucruri, el
a arãtat cum S-a îngrijit Isus de ucenicii Sãi ºi
cum i-a învãþat ce înseamnã a fi ucenic în
contextul morþii ºi învierii Sale — aceeaºi
grijã ºi învãþãturã de care au nevoie toþi cei
care Îl urmeazã pe Isus.

STRUCTURA CÃRÞII

I. Titlul (1:1)

II. Introducere: Pregãtirea pentru lucrarea 
publicã a lui Isus (1:2-13)
A. Ioan Botezãtorul, premergãtorul lui 

Isus (1:2-8)
B. Botezarea lui Isus de cãtre Ioan 

Botezãtorul (1:9-11)
C. Ispitirea lui Isus de cãtre Satan 

(1:12-13)

III. Lucrarea timpurie a lui Isus în Galilea 
(1:14-3:6)
A. Rezumat introductiv: mesajul lui Isus 

(1:14-15)
B. Isus cheamã patru pescari (1:16-20)
C. Autoritatea lui Isus asupra demonilor 

ºi bolilor (1:21-45)
D. Controversele lui Isus cu liderii 

religioºi evrei din Galilea (2:1-3:5)
E. Încheiere: respingerea lui Isus de 

cãtre farisei (3:6)

IV. Lucrarea ulterioarã a lui Isus în Galilea 
(3:7-6:6a)
A. Rezumat introductiv: activitatea lui 

Isus în jurul Mãrii Galileii (3:7-12)
B. Alegerea de cãtre Isus a celor 

doisprezece (3:13-19)
C. Acuzaþia cã este stãpânit de Beelzebul

ºi identificarea de cãtre Isus a adevã-
ratei Sale familii (3:20-35)
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D. Pildele lui Isus care prezintã caracte-
rul Împãrãþiei lui Dumnezeu (4:1-34)

E. Minunile lui Isus care demonstrau 
puterea Lui suveranã (4:35-5:43)

F. Încheiere: respingerea lui Isus la 
Nazaret (6:1-6a)

V. Lucrarea lui Isus în Galilea ºi în afara 
Galileii (6:6b-8:30)
A. Rezumat introductiv: Isus strãbate 

Galilea învãþând norodul (6:6b)
B. Trimiterea celor doisprezece ºi 

moartea lui Ioan Botezãtorul (6:7-31)
C. Isus se dezvãluie celor doisprezece în 

cuvinte ºi fapte (6:32-8:26)
D. Încheiere: mãrturisirea fãcutã de 

Petru cã Isus este Hristosul (8:27-30)

VI. Cãlãtoria lui Isus spre Ierusalim 
(8:31-10:52)
A. Prima secþiune în care se prevestesc 

patimile (8:31-9:29)
B. A doua secþiune în care se prevestesc 

patimile (9:30-10:31)
C. A treia secþiune în care se prevestesc 

patimile (10:32-45)
D. Încheiere: Credinþa orbului Bartimeu 

(10:46-52)

VII.Lucrarea lui Isus în Ierusalim ºi în 
împrejurimi (1:1-13:37)
A. Intrarea lui Isus în Ierusalim 

(11:1-11)
B. Semnele profetice fãcute de Isus, 

prevestind judecata lui Dumnezeu 
peste Israel (11:12-26)

C. Controversa lui Isus cu liderii religioºi
evrei în curþile templului (11:27-12:44)

D. Discursul profetic al lui Isus pentru 
ucenicii Sãi (cap. 13)

VIII.Suferinþele ºi moartea lui Isus în 
Ierusalim (cap. 14-15)
A. Trãdarea lui Isus, masa de Paºte ºi 

fuga ucenicilor Sãi (14:1-52)
B. Procesele lui Isus, rãstignirea ºi 

înmormântarea (14:53-15:47)

IX. Învierea lui Isus din morþi, lângã 
Ierusalim (16:1-8)
A. Sosirea femeilor la mormânt (16:1-5)

B. Anunþul fãcut de înger (16:6-7)
C. Reacþia femeilor la vestea învierii lui 

Isus (16:8)

X. Epilogul controversat (16:9-20)
A. Trei dintre apariþiile lui Isus dupã 

învierea Sa (16:9-14)
B. Însãrcinarea datã de Isus urmaºilor 

Sãi (16:15-18)
C. Înãlþarea lui Isus ºi desfãºurarea 

misiunii ucenicilor (16:19-20)

COMENTARIU

I. Titlul (1:1)

1:1. Versetul de început (o propoziþie fãrã
verb) are rolul de titlu al cãrþii ºi de enunþ al
temei ei. Cuvântul Evangheliei (euangeliou,
„veste bunã“) nu se referã la cartea lui Marcu,
cunoscutã ca „Evanghelia dupã Marcu“ ci se
referã la vestea bunã despre Isus Hristos.

Cei familiarizaþi cu Vechiul Testament
cunoºteau importanþa cuvântului „evanghelie“
(cf. Is. 40:9; 41:27; 52:7; 61:1-3). „Veste“
însemna cã s-a întâmplat ceva semnificativ.
Când Marcu a folosit acest cuvânt el deja de-
venise un termen tehnic semnificând predi-
carea despre Isus Hristos. „Evanghelia“ este
proclamarea puterii lui Dumnezeu de a-i mân-
tui prin Isus Hristos pe toþi cei ce cred (Rom.
1:16). Acest cuvânt era un termen important
în modelarea teologicã a naraþiunii lui Marcu
(Mar. 1:14-15; 8:35; 10:29; 13:9-10; 14:9).

Pentru Marcu, începutul Evangheliei l-au
constituit faptele istorice ale vieþii, morþii ºi
învierii lui Isus. Mai târziu, apostolii au pro-
clamat aceste fapte, începând (ex., Fapte 2:36)
acolo unde Marcu sfârºise.

Evanghelia este despre Isus Hristos Fiul
lui Dumnezeu. „Isus“, numele personal dat
în mod divin (cf. Mat. 1:21; Luca 1:31; 2:21),
este echivalentul grecesc al numelui evreiesc
yehÝšua‘ („Iosua“), „Iehova este mântuire.“

„Hristos“ este echivalentul grecesc al
titlului evreiesc de M×šîah („Mesia, Unsul“).
Era folosit în mod specific cu referire la Izbã-
vitorul aºteptat în lumea evreiascã, Cel care
va fi agentul lui Dumnezeu în împlinirea pro-
feþiilor Vechiului Testament (ex., Gen. 49:10;
Ps. 2; 110; Is. 9:1-7; 11:1-9; Zah. 9:9-10).
Mesia cel aºteptat este Isus. Deºi titlul „Hris-
tos“ a devenit o parte a numelui Sãu perso-
nal, aºa cum a fost folosit din perioada creºtinã
timpurie, Marcu a intenþionat ca acest nume

Marcu 1:1
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sã poarte în el toatã puterea conferitã de acest
titlu, aºa cum se poate înþelege din folosirea
lui în text (cf. Mar. 8:29; 12:35; 14:61; 15:32). 

Titlul „Fiul lui Dumnezeu“ indicã relaþia
unicã a lui Isus cu Dumnezeu. El este un om
(Isus) — ºi agentul special al lui Dumnezeu
(Mesia) — dar El este în acelaºi timp ºi pe
deplin divin. Ca Fiu, El depinde ºi ascultã de
Dumnezeu Tatãl (cf. Evr. 5:8).

II. Introducere: Pregãtirea pentru 
lucrarea publicã a lui Isus (1:2-13)
Scurta introducere a lui Marcu prezintã

trei evenimente pregãtitoare, necesare pentru
înþelegerea misiunii vieþii lui Isus: lucrarea
lui Ioan Botezãtorul (v. 2-8), botezul lui Isus
(v. 9-11) ºi ispitirea lui Isus (v. 12-13). Douã
cuvinte care se repetã leagã aceastã secþiune:
„pustie“ (erçmos; v. 3-4, 12-13) ºi „Duhul“
(v. 8, 10, 12).

A. Ioan Botezãtorul, premergãtorul lui Isus 
(1:2-8)
(Mat. 3:1-12; Luca 3:1-20; Ioan 1:19-37)

1. ÎMPLINIREA DE CÃTRE IOAN A PROFE-
ÞIILOR VECHIULUI TESTAMENT (1:2-3)
1:2-3. Marcu începe plasându-ºi relata-

rea într-un context scriptural adecvat. În afarã
de citatele din Vechiul Testament rostite de
Isus, acesta este singurul loc în care Marcu se
referã la Vechiul Testament în Evanghelia Sa.

Versetul 2 contopeºte textele din Exodul
23:20 (LXX) ºi Maleahi 3:1 (ebr.), iar
Marcu 1:3 este preluat din Isaia 40:3 (LXX).
Marcu a adoptat o interpretare tradiþionalã a
acestor versete astfel încât sã le poatã folosi
fãrã explicaþii. În plus el a accentuat cuvân-
tul „cale“ (hodos, lit., „drum, ºosea“), o temã
importantã în prezentarea de cãtre Marcu a
vieþii de ucenic (Mar. 8:27; 9:33; 10:17, 32,
52; 12:14).

Marcu prefaþeazã acest citat compus din
trei cãrþi ale Vechiului Testament prin cuvin-
tele: Dupã cum este scris în proorocul Isaia.
Aceasta ilustreazã o practicã obiºnuitã la
scriitorii Noului Testament, anume aceea de
a cita mai multe pasaje în cadrul unei teme
unificatoare. Tema comunã aici este tradiþia
„pustiei“ (deºertului) în istoria lui Israel. Cum
Marcu prezintã lucrarea lui Ioan Botezãtorul
în pustie, el îl citeazã pe Isaia ca sursã,
deoarece pasajul din Isaia se referã la „un
glas“ care „strigã“ în pustie.

Sub cãlãuzirea Duhului Sfânt, Marcu a
dat textelor din Vechiul Testament o interpre-
tare mesianicã, schimbând expresia „calea

înaintea Mea“ (Mal. 3:1) în Îþi va pregãti
calea ºi „un drum pentru Dumnezeul nostru“
(Is. 40:3, LXX) în neteziþi-I cãrãrile. Astfel,
vorbitorul este Dumnezeu care spune: trimit
pe solul Meu (Ioan) care Îþi va pregãti calea
(lui Isus). Ioan era glasul care îndemna naþi-
unea lui Israel: pregãtiþi calea Domnului
(Isus) ºi neteziþi-I (lui Isus) cãrãrile. Înþele-
sul acestor metafore ne este dat în lucrarea lui
Ioan (Mar. 1:4-5).

2. ACTIVITATEA LUI IOAN CA PROFET 
(1:4-5)
1:4. Pentru împlinirea precedentei profe-

þii, a venit Ioan (egeneto, „a apãrut“) pe sce-
na istoriei ca ultimul profet al Vechiului Testa-
ment (cf. Luca 7:24-28; 16:16), marcând un
punct de cotiturã în modul în care Dumnezeu
lucra cu omenirea. Ioan boteza în pustie
(erçmô, þinut uscat, nelocuit) ºi a venit propo-
vãduind botezul pocãinþei. Cuvântul „propo-
vãduind“ (kçryssôn) ar putea fi înlocuit cu
„proclamând ca un sol“, în concordanþã cu
prezicerea din Marcu 1:2-3.

Botezul lui Ioan nu era o inovaþie, deoa-
rece evreii cereau neevreilor care doreau sã
fie primiþi în iudaism sã fie botezaþi prin auto-
scufundare. Elementul nou ºi surprinzãtor era
cã botezul lui Ioan era pentru poporul legã-
mântului lui Dumnezeu, evreii, ºi cerea pocã-
inþa lor în vederea venirii lui Mesia (cf. Mat.
3:2).

Acest botez este descris ca unul legat de
sau exprimând pocãinþa spre (eis) iertarea
pãcatelor. Prepoziþia greacã eis poate fi de
referinþã („cu privire la“) sau de scop („con-
ducând la“) dar probabil nu cauzalã („din
cauza“). „Pocãinþa“ (metanoia) apare în Mar-
cu doar aici. Ea înseamnã „o întoarcere, o
schimbare deliberatã a minþii, având ca rezul-
tat o schimbare a direcþiei în gândire ºi com-
portament“ (cf. Mat. 3:8; 1 Tes. 1:9).

„Iertarea“ (aphesin) înseamnã „înde-
pãrtarea sau anularea unei obligaþii sau a unei
bariere de vinovãþie.“ Se referã la actul plin
de har al lui Dumnezeu prin care „pãcatele“
ca datorie sunt anulate, pe baza morþii jertfi-
toare a lui Hristos (cf. Mat. 26:28). Iertarea
nu era adusã de ritualul exterior al botezului,
dar botezul era mãrturia vizibilã cã cineva s-a
pocãit ºi ca rezultat a primit iertarea de pãcate
prin harul lui Dumnezeu (cf. Luca 3:3).

1:5. Folosind o hiperbolã (cf. de aseme-
nea v. 32-33, 37), Marcu a arãtat marele impact
pe care Ioan l-a avut în tot þinutul Iudeii ºi al
Ierusalimului. Oamenii au început sã iasã ºi
erau botezaþi de Ioan în râul Iordan (cf. v.
9) mãrturisindu-ºi pãcatele lui Dumnezeu.

Marcu 1:2-5
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Timpul imperfect la care sunt folosite aici
verbele greceºti sugereazã o imagine în con-
tinuã miºcare, descriind procesiunea continuã
a oamenilor care nu încetau sã iasã pentru
a-l auzi pe Ioan propovãduind ºi pentru a fi
botezaþi de el.

Verbul „a boteza“ (baptizô, forma inten-
sivã a lui baptô, „a scufunda“) înseamnã „a
scufunda, a cufunda sub apã“. A fi botezat de
Ioan în râul Iordan însemna pentru un evreu
„întoarcerea“ la Dumnezeu ºi îl identifica cu
poporul pocãit care se pregãtea pentru Mesia,
Cel ce avea sã vinã.

Desfãºurarea ritualului botezului includea
ºi mãrturisirea deschisã a pãcatelor. Verbul „a
mãrturisi“ (exomologoumenoi, „a fi de accord
cu, a recunoaºte, a admite“; cf. Fapte 19:18;
Fil. 2:11), este intensiv. Participanþii se arãtau
în mod deschis de acord cu verdictul dat de
Dumnezeu împotriva pãcatelor lor (hamartias,
„ratarea þintei“, i.e., standardul lui Dumne-
zeu). Fiecare evreu familiarizat cu istoria
naþiunii lor ºtia cã ei nu îndepliniserã cerin-
þele lui Dumnezeu. Dorinþa de a fi botezaþi de
Ioan în pustie însemna o recunoaºtere a
neascultãrii lor de Dumnezeu ºi o expresie a
întoarcerii la Dumnezeu.

3. STILUL DE VIAÞÃ AL LUI IOAN CA 
PROFET (1:6)
1:6. Îmbrãcãmintea ºi regimul alimentar

al lui Ioan îl defineau ca om al pustiei ºi de
asemenea zugrãveau rolul sãu de profet al lui
Dumnezeu (cf. Zah. 13:4). În felul acesta, el
se asemãna cu proorocul Ilie (2 Regi 1:8),
care în Maleahi 4:5 fusese identificat cu solul
(Mal. 3:1) amintit mai înainte (cf. Mar. 1:2;
9:13; Luca 1:17). Hrana lui: lãcuste (insecte
uscate) ºi miere sãlbaticã, constituia alimen-
taþ ia obiºnuitã în regiunile de deºert .
Lãcustele sunt enumerate în Leviticul 11:22
printre alimentele „curate. “

4. MESAJUL LUI IOAN CA PROFET (1:7-8)
1:7. Cuvintele de început înseamnã lite-

ral: „ªi el proclama ca un sol, zicând…“ (cf.
v. 4). Marcu a rezumat mesajul pe care îl pro-
povãduia Ioan pentru a se concentra asupra
temei sale principale, anunþarea unei Persoa-
ne mai mari decât el, care urma sã vinã ºi care
îi va boteza pe oameni cu Duhul Sfânt (v. 8).

Cuvintele: dupã mine (în timp) vine Cel
ce, sunt un ecou al cuvintelor din Maleahi 3:1
ºi 4:5, dar identitatea exactã a Celui ce urma
sã vinã i-a rãmas ascunsã chiar ºi lui Ioan
pânã dupã botezul lui Isus (cf. Ioan 1:29-30).
Fãrã îndoialã cã Marcu a evitat folosirea

termenului „Mesia“ din cauza concepþiilor
greºite rãspândite în popor cu privire la acest
concept. Marcu 1:8 aratã de ce Cel ce vine
este mai puternic decât Ioan.

Ioan a accentuat importanþa Celui ce vine
ºi ºi-a dovedit propria lui smerenie (cf. Ioan
3:27-30) declarând: nu sunt vrednic sã mã
plec (cuvinte consemnate numai în Marcu)
sã-I desleg curelele (fâºii de piele) folosite
pentru legarea încãlþãmintelor. Nici mãcar
unui sclav evreu nu i se cerea sã facã ceva atât
de înjositor faþã de stãpânul sãu!

1:8. Acest verset pune în contrast pro-
numele personale eu cu El. Ioan administra
semnul exterior, botezul cu apã; dar Cel ce
vine va dãrui Duhul dãtãtor de viaþã.

Atunci când este folosit în legãturã cu
apa, cuvântul „boteazã“ înseamnã în sens lite-
ral scufundare (cf. v. 9-10). Când este folosit
împreunã cu cuvintele Duhul Sfânt înseam-
nã metaforic a veni sub puterea Duhului dãtã-
tor de viaþã.

Eu, da, v-am botezat indicã faptul cã
Ioan se adresa celor care fuseserã deja bote-
zaþi. Botezul lui cu (sau în) „apã“ era limitat
ºi pregãtitor. Dar cei care l-au primit ºi-au
luat prin aceasta angajamentul sã Îl întâm-
pine cum se cuvine pe Cel ce îi va boteza cu
Duhul Sfânt (cf. Fapte 1:5; 11:15-16). Acor-
darea Duhului Sfânt era una din caracteristi-
cile lui Mesia ce avea sã vinã (Is. 44:3; Eze.
36:26-27; Ioel 2:28-29).

B. Botezarea lui Isus de cãtre Ioan 
Botezãtorul (1:9-11)
(Mat. 3:13-17; Luca 3:21-22)

1. BOTEZUL LUI ISUS ÎN IORDAN (1:9)
1:9. Marcu Îl prezintã abrupt pe Cel ce

vine (v. 7) ca fiind Isus. Spre deosebire de
oamenii din „tot þinutul Iudeii“ ºi „toþi locu-
itorii Ierusalimului“ (v. 5), El a venit la Ioan
din Nazaretul Galileii. Nazaret era un sat
neînsemnat, care nu a fost niciodatã men-
þionat în Vechiul Testament, în Talmud sau în
scrierile lui Iosefus, binecunoscutul istoric
evreu din primul secol. Galilea, o regiune cu
o lãþime de 50 de kilometri ºi o lungime de
100 de kilometri, era cel mai nordic þinut po-
pulat dintre cele trei provincii ale Palestinei:
Iudeea, Samaria ºi Galilea.

Ioan L-a botezat pe Isus în (eis) râul
Iordan (cf. v. 5). Prepoziþiile greceºti eis
(„în“, v. 9) ºi ek („din“, v. 10) ne dovedesc cã
botezul a avut loc prin scufundare. Botezul
lui Isus a avut probabil loc lângã Ierihon. El
avea în jur de 30 de ani la acea vreme (Luca
3:23).

Marcu 1:6-9
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În contrast cu toþi ceilalþi, Isus nu a fãcut
nici o mãrturisire a pãcatelor (cf. Mar. 1:5),
deoarece El este fãrã pãcat (cf. Ioan 8:45-46;
2 Cor. 5:21; Evr. 4:15; 1 Ioan 3:5). Marcu
nu precizeazã de ce Isus S-a supus botezului
lui Ioan; totuºi, pot fi sugerate trei motive:
(1) A fost un act de ascultare, arãtând cã Isus
era pe deplin de acord cu planul de ansamblu
al lui Dumnezeu ºi cu rolul botezului lui
Ioan în acest plan (cf. Mat. 3:15). (2) A fost
un act de identificare de Sine cu naþiunea lui
Israel, a cãrei moºtenire ºi stare de pãcat le
împãrtãºea (cf. Is. 53:12). (3) A fost un act
de dedicare pentru misiunea Sa mesianicã,
semnificând acceptarea ºi intrarea Lui ofi-
cialã în ea.

2. RÃSPUNSUL DIVIN DIN CERURI
(1:10-11)
1:10. Marcu a folosit aici adverbul gre-

cesc euthys („imediat, îndatã“) pentru prima
datã din cele 42 de apariþii ale acestuia în Evan-
ghelia sa. Înþelesul sãu variazã de la sensul de
iminenþã (ca ºi aici) la sensul de desemnare a
unei ordini logice  („când trebuia sã, apoi“;
cf. 1:21 [„îndatã“]; 11:3 [„îndatã“]).

Trei lucruri L-au deosebit pe Isus de toþi
ceilalþi care au fost botezaþi. În primul rând,
el a vãzut cerurile deschise. Adjectivul
accentuat „deschise“ (schizomenous, „despi-
cate“) folosit aici reflectã o metaforã pentru
intervenþia lui Dumnezeu în experienþa
umanitãþii pentru a-ªi izbãvi poporul (cf. Ps.
18:9, 16-19; 144:5-8; Is. 64:1-5).

În al doilea rând el a vãzut Duhul pogo-
rându-se peste El ca un porumbel, adicã sub
forma vizibilã a unui porumbel, nu în felul în
care coboarã un porumbel (cf. Luca 3:22).
Imaginea porumbelului simboliza probabil
activitatea creatoare a Duhului (cf. Gen. 1:2).
În vremea Vechiului Testament, Duhul venea
asupra anumitor oameni pentru a-i împuter-
nici sã îndeplineascã o slujbã (ex., Ex. 31:3;
Jud. 3:10; 11:29; 1 Sam. 19:20, 23). Cobo-
rârea Duhului peste Isus L-a împuternicit pen-
tru misiunea Sa mesianicã (cf. Fapte 10:38) ºi
pentru sarcina de a-i boteza pe alþii cu Duhul.

1:11. În al treilea rând, din ceruri Isus a
auzit un glas (cf. 9:7). Cuvintele Tatãlui care
exprimau aprobarea absolutã faþã de Isus ºi
de misiunea Lui, erau o reluare a trei versete:
Geneza 22:2; Psalmul 2:7; Isaia 42:1.

În prima afirmaþie: Tu eºti Fiul Meu,
cuvintele „Tu eºti“ afirmã relaþia unicã a
Fiului cu Tatãl. Semnificaþia acestor cuvinte
se gãseºte în Psalmul 2:7, unde Dumnezeu Se
adreseazã împãratului uns ca Fiului Sãu. La

botez, Isus ªi-a inaugurat rolul oficial ca
Unsul lui Dumnezeu (cf. 2 Sam. 7:12-16; Ps.
89:26; Evr. 1:5).

A doua afirmaþie este preaiubit (ho
agapçtos). Acesta este fie un titlu („Preaiu-
bitul“), fie un adjectiv (Fiul „preaiubit“). Ca
titlu, expresia subliniazã intensitatea iubirii
dintre Dumnezeu Tatãl ºi Fiul, fãrã a-ºi
pierde forþa descriptivã. Ca adjectiv, expresia
poate fi înþeleasã în sensul folosit în Vechiul
Testament, acela al unui „singur“ Fiu (cf.
Gen. 22:2, 12, 16; Ier. 6:26; Amos 8:10; Zah.
12:10), echivalentul adjectivului grecesc
monogençs („singur, unic“; cf. Ioan 1:14, 18;
Evr. 11:17). Aceastã accepþiune mai interpre-
tativã ne indicã spre filiaþia preexistentã a lui
Isus.

Cuvintele: în Tine Îmi gãsesc toatã plã-
cerea Mea aratã ce fel de Fiu Împãrãtesc va
fi Isus în misiunea Sa pãmânteascã. Verbul
eudokçsa este la timpul trecut („În Tine Mi-am
gãsit toatã plãcerea“). Oricare ar fi timpul sãu,
verbul are o deosebitã forþã, fiind tradus la
timpul prezent pentru a arãta cã Dumnezeu
Îºi gãseºte plãcerea în Fiul Sãu în orice vre-
me. Plãcerea lui Dumnezeu faþã de Fiul Sãu
nu a avut un început ºi nu va avea niciodatã
sfârºit.

Cuvintele acestea provin din Isaia 42:1,
unde Dumnezeu Se adreseazã Robului Sãu pe
care L-a ales, Cel în care Îºi gãseºte plãcerea,
ºi Cel peste care ªi-a pus Duhul Sãu. Isaia
42:1 este prima dintr-o serie de patru profeþii
despre Robul cel adevãrat — Mesia, în con-
trast cu robul neascultãtor — naþiunea lui
Israel (cf. Is. 42:1-9; 49:1-7; 50:4-9; 52:13-
53:12). Adevãratul Rob va suferi mult
împlinind voia lui Dumnezeu. El va muri ca
„jertfã pentru pãcat“ (Is. 53:10) ºi va fi
Mielul de jertfã (cf. Is. 53:7-8; Ioan 1:29-30).
Isus ªi-a început rolul de Rob al Domnului,
Cel care va suferi, la botezul Sãu. Marcu
acordã un loc de frunte acestei caracteristici
a misiunii mesianice a lui Isus (Marcu 8:31;
9:30-31; 10:32-34, 45; 15:33-39).

Botezul lui Isus nu a schimbat statutul
Sãu divin. El nu a devenit Fiul lui Dumnezeu
la botezul Sãu (sau la schimbarea la faþã,
9:7). Dimpotrivã, botezul Lui a arãtat sem-
nificaþia pe termen lung a acceptãrii de cãtre
El a vocaþiei Sale mesianice, atât ca Rob al
Domnului care va suferi, cât ºi ca Mesia ieºit
din David. Fiindcã El este Fiul lui Dumne-
zeu, Cel confirmat de Tatãl ºi împuternicit de
Duhul, El este Mesia (nu viceversa). Toate
cele trei persoane ale Sfintei Treimi sunt
prezente la botez.

Marcu 1:10-11
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C. Ispitirea lui Isus de cãtre Satan (1:12-13)
(Mat. 4:1-11; Luca 4:1-13)
1:12. Dupã botezul Lui, Isus a plecat în

puterea Duhului ºi îndatã (euthys, „imediat“)
Duhul a mânat pe Isus în pustie. Cuvântul
„a mânat“ derivã dintr-un verb puternic
(ekballô) însemnând „dat afarã, expulzat,
trimis departe“. Marcu l-a folosit pentru a
descrie alungarea demonilor (v. 34, 39; 3:15,
22-23; 6:13; 7:26; 9:18, 28, 38). Aici el
reflectã stilul plin de vigoare al lui Marcu (cf.
„dus,“ Mat. 4:1; Luca 4:1). Ideea este aceea a
unei puternice constrângeri morale, prin care
Duhul L-a constrâns pe Isus sã declanºeze
ofensiva împotriva ispitei ºi rãului, mai
degrabã decât sã o evite. Pustiul, deºertul
(erçmos; cf. Marcu 1:4), þinut uscat ºi nelocuit,
era considerat în mod tradiþional un loc unde
bântuiau puterile rãului (cf. Mat. 12:43; Luca
8:29). Locul considerat în mod tradiþional a fi
scena ispitirii lui Isus este situat în nord-vestul
Mãrii Moarte, la vest de Ierihon.

1:13. În pustie, Isus a stat patruzeci de
zile. Deºi am putea sã apelãm la diverse ver-
sete din Vechiul Testament (Ex. 34:28; Deut.
9:9, 18; 1 Regi 19:8), cea mai apropiatã para-
lelã este aceea cu victoria lui David asupra lui
Goliat, cel care a sfidat Israelul timp de 40 de
zile (1 Sam. 17:16).

Isus a stat în pustie fiind ispitit de Sata-
na. „Ispitit“ este o formã a cuvântului peirazô,
care înseamnã „a supune la test, a face o
încercare“ pentru a descoperi ce fel de per-
soanã este cineva. Este folosit atât în sens
pozitiv (punerea la încercare de cãtre Dumne-
zeu, ex., în 1 Cor. 10:13; Evr. 11:17), cât ºi în
sens negativ, de a fi ademenit spre pãcat de
Satan ºi de hoardele lui. Aici sunt prezente
ambele sensuri. Dumnezeu L-a pus pe Isus la
încercare (Duhul L-a mânat pe Isus) pentru
a arãta cã El era apt pentru misiunea Sa
mesianicã. Dar Satan a încercat sã-L distragã
pe Isus de la misiunea divinã ce-I fusese încre-
dinþatã (cf. Mat. 4:1-11; Luca 4:1-13). Faptul
cã Isus a fost fãrã pãcat nu exclude realitatea
ispitirii Sale; de fapt aceasta este mãrturia
umanitãþii Sale (cf. Rom. 8:3; Evr. 2:18).

Ispititorul a fost Satan, vrãjmaºul, împo-
trivitorul. Marcu nu a folosit termenul „dia-
volul“ (calomniator, defãimãtor; Mat. 4:1;
Luca 4:2). Satan ºi forþele lui sunt într-o per-
manentã ºi intensã opoziþie faþã de Dumnezeu
ºi faþã de scopurile Lui, în special faþã de
misiunea lui Isus. Satan îi ispiteºte pe oameni
sã se îndepãrteze de voia lui Dumnezeu, îi
acuzã înaintea lui Dumnezeu atunci când cad
ºi cautã distrugerea lor totalã. Isus S-a luptat

personal cu prinþul rãului înainte de a Se
confrunta cu forþele acestuia. El a intrat în
misiunea Sa pentru a-l înfrânge pe vrãjmaº ºi
pentru a-i elibera pe cei aflaþi sub robia lui
(Evr. 2:14; 1 Ioan 3:8). Ca Fiu al lui Dumne-
zeu, El S-a luptat cu Satan în pustie, iar
demonii au mãrturisit acest lucru (cf. Mar.
1:24; 3:11; 5:7).

Referinþa la fiarele sãlbatice este con-
semnatã numai de cãtre Marcu. În imagistica
Vechiului Testament „pustia“ era un loc al
blestemului lui Dumnezeu — un loc dezo-
lant, al singurãtãþii ºi periculos, unde trãiau
animale îngrozitoare ºi nesãþioase (cf. Is.
13:20-22; 34:8-15; Ps. 22:11-21; 91:11-13).
Prezenþa fiarelor sãlbatice subliniazã carac-
terul ostil al pustiei, ca domeniu al lui Satan.

În contrast cu animalele sãlbatice ºi peri-
culoase este purtarea de grijã protectoare a lui
Dumnezeu prin îngerii care-L slujeau (lit.,
„serveau“, diçkonoun) pe Isus în timpul
perioadei în care a fost ispitit (deºi verbul ar
putea fi interpretat „au început sã-I slu-
jeascã,“ i.e., dupã ispitire). Ei I-au acordat
ajutor ºi I-au dat lui Isus siguranþa prezenþei
lui Dumnezeu. Marcu nu menþioneazã postul
(cf. Mat. 4:2; Luca 4:2), probabil fiindcã petre-
cerea celor patruzeci de zile în pustie implica
în mod clar ºi postul.

Relatarea fãcutã de Marcu episodului
ispitirii este scurtã (spre deosebire de rela-
tãrile lui din Matei ºi Luca). El nu spune
nimic despre conþinutul ispitei, despre finalul
ei apoteotic sau despre biruinþa lui Isus
asupra lui Satan. Marcu a subliniat cã acest
episod a marcat începutul unui conflict con-
tinuu cu Satan, care încerca mereu prin
diverse mijloace sã Îl abatã pe Isus de la voia
lui Dumnezeu (cf. Mar. 8:1, 32-33; 10:22;
12:15). Datoritã vocaþiei pe care Isus a accep-
tat-o prin botezul Sãu, El a avut parte de
o confruntare cu Satan ºi cu forþele sale.
Evanghelia dupã Marcu este o consemnare
a acestei mari încleºtãri, care a atins apogeul
la cruce. Isus ªi-a impus încã de la început
autoritatea personalã asupra lui Satan.
Exorcismele Lui de mai târziu se bazau toc-
mai pe victoria Sa în aceastã confruntare (cf.
3:22-30).

III. Lucrarea timpurie a lui Isus în 
Galilea (1:14-3:6)
Prima mare secþiune a Evangheliei dupã

Marcu cuprinde o prezentare sumarã a mesa-
jului propovãduit de Isus (1:14-15); chema-
rea primilor ucenici (1:16-20); exorcizãrile
ºi lucrãrile de vindecare din Capernaum ºi
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din împrejurimi (1:21-45); cinci controverse
cu liderii religioºi evrei (2:1-3:5) ºi un com-
plot al fariseilor ºi irodienilor pentru a-L ucide
pe Isus (3:6). În toatã aceastã secþiune, Isus
Îºi aratã autoritatea asupra tuturor lucrurilor,
atât prin cuvintele cât ºi prin faptele Sale.

A. Rezumat introductiv: mesajul lui Isus 
(1:14-15)
(Mat. 4:12-17; Luca 4:14-21)
Isus ªi-a început lucrarea în Galilea (cf.

Mar. 1:9) dupã ce Ioan Botezãtorul a fost
arestat de Irod Antipa (vezi diagrama despre
Irozi de la Luca 1:5) pentru motivele expuse
în Marcu 6:17-18. Înainte de a intra în
Galilea, Isus a lucrat în Iudea timp de
aproximativ un an (cf. Ioan 1:19-4:45),
perioadã pe care Marcu nu o menþioneazã.
Aceasta aratã  cã scopul lui Marcu nu a fost
sã prezinte o relatare cronologicã completã a
vieþii lui Isus.

1:14. Cuvintele a fost închis traduc to
paradothçnai, de la paradidomi, „a preda.“
Verbul este folosit ºi pentru a descrie trãdarea
lui Isus de cãtre Iuda (3:19), arãtând prin
aceasta cã Marcu face o paralelã între expe-
rienþele prin care a trecut Ioan ºi cele prin
care a trecut Isus (cf. 1:4, 14a). Diateza pasi-
vã, fãrã menþionarea unui agent activ, indicã
faptul cã prin arestarea lui Ioan s-a împlinit
scopul lui Dumnezeu (cf. paralela cu Isus,
9:31; 14:18) ºi cã acum a venit timpul pentru
lucrarea lui Isus în Galilea (cf. comentariilor
de la 9:11-13).

Isus a venit în Galilea ºi propovãduia
(kçryssôn; cf. 1:4) Evanghelia (euangelion;
cf. v. 1) lui (de la) Dumnezeu. Este posibil ca
ºi cuvântul „Împãrãþiei“ (cum apare în versi-
unea KJV — n.tr.) sã fi fost inclus înainte de
„Dumnezeu“, datoritã prezenþei lui în multe
manuscrise greceºti.

1:15. Douã declaraþii ºi douã porunci ale
lui Isus Îi rezumã mesajul. Prima declaraþie,
S-a împlinit vremea, accentueazã nota dis-
tinctivã de împlinire din proclamarea pe care
o face Isus (cf. Luca 4:16-21). Timpul rezer-
vat de Dumnezeu pentru pregãtire ºi aºtep-
tare, perioada Vechiului Testament, era acum
împlinit (cf. Gal. 4:4; Evr. 1:2; 9:6-15).

A doua declaraþie, Împãrãþia lui Dumne-
zeu este aproape, reprezintã o caracteristicã
fundamentalã a mesajului lui Isus. „Împã-
rãþia“ (basileia) înseamnã „regalitate“ sau
„stãpânire regeascã“. Aceastã expresie se
referã la autoritatea suveranã a unui stãpâ-
nitor, activitatea de a stãpâni ºi domeniul
stãpânirii, inclusiv avantajele ei (Theological

Dictionary of the New Testament [de aici
încolo TDNT]. Grand Rapids: Wm. B.
Eerdmans Publishing Co., s.v. „basileia“,
1:579-80). Astfel, „Împãrãþia lui Dumnezeu“
este un concept dinamic (nu static), care se
referã la activitatea suveranã a lui Dumnezeu
de stãpânire asupra creaþiei Sale.

Acest concept le era familiar evreilor din
zilele lui Isus. În lumina profeþiilor Vechiului
Testament (cf. 2 Sam. 7:8-17; Is. 11:1-9;
24:23; Ier. 23:4-6; Mica 4:6-7; Zah. 9:9-10;
14:9), ei aºteptau instituirea pe pãmânt a unei
Împãrãþii mesianice (davidice) viitoare (cf.
Mat. 20:21; Mar. 10:37; 11:10; 12:35-37;
15:43; Luca 1:31-33; 2:25, 38; Fapte 1:6).
Deci ascultãtorii lui Isus au înþeles foarte bine
cã referirile Sale la Împãrãþia lui Dumnezeu
priveau îndelung-aºteptata Împãrãþie mesia-
nicã.

Isus a spus cã Împãrãþia lui Dumnezeu
„este aproape“ (çngiken, „s-a apropiat“ sau
„a sosit“; cf. aceeaºi formã a verbului în Mar.
14:42 [„iatã cã se apropie“]). Dar nu era
aproape în forma pe care o aºteptau evreii.
Ea sosise în sensul cã Isus, agentul stãpânirii
lui Dumnezeu, era prezent printre ei (cf. Luca
17:20-21). Aceasta era „Evanghelia lui Dum-
nezeu“.

Rãspunsul cerut la aceastã veste, rãspuns
pe care Isus i-a invitat pe cei ce Îl ascultau
sã îl dea era cuprins într-o poruncã dublã:
Pocãiþi-vã ºi credeþi în Evanghelie! Pocã-
inþa ºi credinþa sunt legate împreunã într-o
singurã acþiune (nu sunt acte succesive din
punct de vedere temporal). A te „pocãi“
(metanoeô; cf. Mar. 1:4) înseamnã a te în-
toarce de la ceva în care þi-ai pus încrederea
(ex., de la sine). A „crede“ (pisteuô, aici pis-
teuete en, singurul loc din Noul Testament în
care apare aceastã combinaþie) înseamnã    a
te dedica pe tine cu toatã inima obiectului
credinþei tale. Astfel, a crede în Evanghelie
(vestea bunã) înseamnã a crede cã Isus Însuºi
este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. El este „conþi-
nutul“ veºtii bune (cf. v. 1). Numai prin acest
mijloc cineva poate intra sau primi (ca dar)
Împãrãþia lui Dumnezeu (cf. 10:15).

Ca naþiune, Israelul a respins în mod
oficial aceste cerinþe (cf. 3:6; 12:1-12; 14:1-
2, 64-65; 15:31-32). Mai mult, Isus a învãþat
cã domnia Lui davidicã pãmânteascã nu va
veni imediat (cf. Luca 19:11). Dupã ce Dum-
nezeu va îndeplini scopul Sãu prezent, acela
de a-i mântui pe evrei ºi pe neevrei ºi Îºi
va zidi Biserica (cf. Rom. 16:25-27; Ef. 3:2-
12), Isus va reveni ºi Îºi va întemeia Împã-
rãþia pe acest pãmânt (Mat. 25:31, 34; Fapte

Marcu 1:14-15

105

MARCU.QXD  04.01.2005  21:54  Page 105



15:14-18; Apoc. 19:15; 20:4-6). Naþiunea lui
Israel va fi restauratã ºi rãscumpãratã (Rom.
11:25-29).

Deci Împãrãþia lui Dumnezeu are douã
aspecte, amândouã centrate în Hristos (cf.
Mar. 4:13-21): (1) Este deja prezentã, deºi
acoperitã, ca domeniu spiritual (sublinierea
lui Marcu; cf. 3:23-27; 10:15, 23-27; 12:34).
(2) Momentul când stãpânirea lui Dumnezeu
va fi instituitã pe pãmânt în mod deschis (cf.
9:1; 13:24-27).  

B. Isus cheamã patru pescari (1:16-20)
(Mat. 4:18-22; Luca 5:1-11)
Chemarea de cãtre Isus a patru pescari

pentru a-I fi urmaºi urmeazã imediat dupã
prezentarea sumarului mesajului Sãu. Deci
Marcu vrea sã arate cu claritate cã a te pocãi
ºi a crede în Evanghelie (Marcu 1:15) înseam-
nã sã o rupi cu drumul de dinainte al vieþii
ºi sã-L urmezi pe Isus, sã I te dedici în mod
personal, ca rãspuns la chemarea Lui. Isus
Îºi începe lucrarea în Galilea cu aceastã
chemare. Acest episod anticipeazã numirea
ºi trimiterea celor doisprezece (3:13-19; 6:7-
13, 30).

1:16. Marea (denumire semiticã) Gali-
leii, un lac cu apã caldã, lat de aproximativ
7 kilometri, lung de aproximativ 11 kilometri
ºi situat la 205 metri sub nivelul mãrii, era
scena unei înfloritoare industrii a pescuitului.
Din punct de vedere geografic, a fost punctul
central al lucrãrii lui Isus în Galilea.

Pe când trecea de-a lungul þãrmului,
Isus... a vãzut pe Simon (numit ºi Petru) ºi
pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o
mreajã circularã (cu diametrul de 3–5 metri)
în mare. Elementul semnificativ în aceastã
scenã, explicã Marcu (gar, cãci), a fost cã erau
pescari de meserie.

1:17-18. Cuvintele: Veniþi dupã Mine,
sunt literal o expresie tehnicã însemnând
„Mergeþi în urma Mea ca niºte ucenici.“ Spre
deosebire de un rabin, ai cãrui elevi îl cãutau
ei pe el, Isus a luat iniþiativa ºi i-a chemat pe
urmaºii Sãi.

Chemarea cuprinde ºi o fãgãduinþã a lui
Isus: ºi vã voi face sã deveniþi (genesthai)
pescari de oameni. El „i-a prins“ pe ucenici
pentru Împãrãþia Sa; acum îi va înzestra
pentru a putea sã fie pãrtaºi la sarcina Sa, sã
devinã (genesthai implicã pregãtire) pescari
care vor prinde „oameni“ (denumire genericã
pentru „popor“; cf. 8:27).

Metafora pescuitului a fost probabil deter-
minatã de ocupaþia celor doi fraþi, dar ea are
ºi un fond vechi-testamental (cf. Ier. 16:16;
Eze. 29:4-5; Hab. 1:14-17). Deºi profeþii au

folosit aceastã figurã de stil pentru a exprima
judecata divinã, Isus a folosit-o în mod pozi-
tiv, ca pe un mijloc de a scãpa de judecata
divinã. În vederea dreptei judecãþi a lui Dum-
nezeu care este iminentã (cf. Mar. 1:15), Isus
i-a îndemnat pe aceºti bãrbaþi sã-ºi asume
sarcina de a-i aduna pe oameni din „mare“ (în
imagistica Vechiului Testament, simbol al
pãcatului ºi al morþii, ex., Is. 57:20-21).

Îndatã (euthys; cf. Marcu 1:10) Simon ºi
Andrei ºi-au lãsat mrejile (vechea lor che-
mare) ºi au mers dupã El. În Evanghelii ver-
bul „au mers dupã“ (akoloutheô), atunci când
se referã la un individ, exprimã chemarea ºi
rãspunsul la chemarea la o viaþã de ucenic.
Evenimentele ulterioare (cf. v. 29-31) aratã
cã rãspunsul lor nu a însemnat o renegare a
familiilor ºi cãminelor lor, ci faptul cã s-au
supus lui Isus pe deplin (cf. 10:28; 1 Cor.
7:17-24).

1:19-20. Cu aceeaºi ocazie Isus a vãzut
pe Iacov... ºi pe Ioan, fiii lui Zebedei (cf.
10:35), în corabia lor.  Ei îºi dregeau (de la
katartizô, „a pune în ordine, a pregãti“) mre-
jile pentru încã o noapte de pescuit. Aceºtia
erau tovarãºi de muncã cu Simon (cf. Luca
5:10). Îndatã (euthys) Isus i-a chemat sã-L
urmeze. Ei au lãsat vechiul lor mod de viaþã
(corabia de pescuit ºi nãvoadele) ºi relaþiile
lor anterioare (pe tatãl lor, Zebedei, ºi pe cei
ce lucrau pe platã) ºi au mers dupã El ca
ucenici.

Marcu nu menþioneazã vreun contact
precedent al lui Isus cu aceºti patru pescari
(cf. Ioan 1:35-42). Mai târziu Isus i-a adunat
pe cei doisprezece împrejurul Sãu într-o rela-
þie învãþãtor–elev (Mar. 3:14-19). Marcu pres-
curteazã evenimentele istorice (1:14-20) pen-
tru a accentua autoritatea lui Isus asupra oame-
nilor ºi ascultarea urmaºilor Sãi.

Viaþa de ucenic este o temã proeminentã
în Evanghelia dupã Marcu. Chemarea fãcutã
de Isus avea sã ridice douã întrebãri în mintea
cititorilor lui Marcu: „Cine este Cel care
cheamã?“ ºi „Ce înseamnã a-L urma pe El?“
Marcu rãspunde la aceste întrebãri în Evan-
ghelia sa. El presupune cã existã similitudini
între cei doisprezece (cf. comentariilor de
la 3:13; 13:37) ºi cititorii Evangheliei scrisã
de el. A fi ucenic este o cerinþã elementarã,
un lucru care se aºteaptã de la oricine crede
Evanghelia (cf. 1:15).

C. Autoritatea lui Isus asupra demonilor ºi 
bolilor (1:21-45)
Autoritatea (v. 22) ºi importanþa (v. 38-

39) cuvintelor lui Isus, cunoscute deja de cei
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patru pescari din experienþa lor, au fost
adeverite în continuare prin faptele Sale pline
de putere. Versetele 21-34 descriu activitãþile
— probabil obiºnuite pentru Isus — unei zile
de sabat în Capernaum: puterea Sa asupra
demonilor (v. 21-28), vindecarea soacrei lui
Petru (v. 29-31) ºi vindecarea altor oameni
dupã asfinþitul soarelui (v. 32-34). Apoi, ver-
setele 35-39 prezintã o scurtã retragere a lui
Isus pentru rugãciune ºi descriu pe scurt un
tur de predicare prin Galilea. Un eveniment
important în acest tur a fost vindecarea unui
lepros (v. 40-45). Cuvintele pline de autori-
tate ale lui Isus ºi faptele Sale puternice au
stârnit atât uimirea cât ºi îngrijorarea ºi   au
pregãtit scena pentru controversele care
aveau sã urmeze (2:1-3:5).

1. VINDECAREA UNUI ÎNDRÃCIT (1:21-28)
(LUCA 4:31-37)
1:21-22. Cei patru ucenici L-au însoþit pe

Isus în apropiere, la Capernaum (cf. 2:1;
9:33), pe þãrmul nord-vestic al Mãrii Galileii.
Acesta era oraºul lor ºi a devenit nodul cen-
tral al lucrãrii lui Isus în Galilea (cf. Luca
4:16-31). La timpul potrivit (euthys; cf. Mar-
cu 1:10) în ziua Sabatului (sâmbãtã) Isus a
luat parte la slujba obiºnuitã din sinagogã,
locul de adunare ºi închinare al evreilor (cf. v.
23, 29, 39; 3:1; 6:2; 12:39; 13:9). Invitat, fãrã
îndoialã, de conducãtorul sinagogii, El a
început sã înveþe pe norod (cf. Fapte 13:13-
16). Marcu face deseori referire la lucrarea
de învãþare desfãºuratã de Isus (Marcu 2:13;
4:1-2; 6:2, 6, 34; 8:31; 10:1; 11:17; 12:35;
14:49), dar a consemnat puþin din ceea ce El
i-a învãþat pe oameni.

Ascultãtorii Sãi erau uimiþi (exeplçson-
to, lit., „uluiþi, nu le venea sã creadã, cople-
ºiþi“; de asemenea în 6:2; 7:37; 10:26; 11:18)
de modul în care Isus îi învãþa ºi de conþinu-
tul (cf. 1:14-15) învãþãturilor Sale. El îi învã-
þa cu o putere („autoritate“, GBV) directã de
la Dumnezeu ºi care putea sã conducã la
luarea unor hotãrâri. Acest mod de a învãþa
contrasta puternic cu cel al învãþãtorilor Legii
(lit., cãrturarii) care erau instruiþi în Legea
scrisã ºi în interpretarea ei oralã. Cunoºtinþele
lor proveneau din tradiþia cãrturarilor, deci
pur ºi simplu citau din ceea ce spuseserã
predecesorii lor.

1:23-24. Chiar atunci (etuhys; cf. v. 10,
cuvânt care nu apare în traducerea româ-
neascã — n.tr.) prezenþa lui Isus ºi învãþãtura
Lui plinã de putere în sinagoga lor a provo-
cat o izbucnire puternicã din partea unui om
care era sub controlul unui duh necurat (lit.,

„un duh necurat“, cuvântul semit pentru
„demon“; cf. v. 34).

Demonul a vorbit prin omul care  a înce-
put sã strige: „Ce avem noi a face cu
Tine…?“ Aceste cuvinte sunt traducerea unei
expresii idiomatice evreieºti care exprimã
incompatibilitatea dintre douã forþe opuse
(cf. 5:7; Ios. 22:24; Jud. 11:12; 2 Sam. 16:10;
19:22).

Deºi pusã sub formã de întrebare, conti-
nuarea este mai degrabã o declaraþie: „Ai venit
(în lume) sã ne pierzi (ruinezi, nu anihilezi)?“
Pronumele „noi“ („ne“) folosit în ambele
propoziþii aratã faptul cã acest demon a înþe-
les semnificaþia prezenþei lui Isus (cf. Mar.
1:15) pentru toate forþele demonice. Isus era
ameninþarea fundamentalã la adresa puterii ºi
activitãþii lor.

Demonul, spre deosebire de cei mai
mulþi oameni, a recunoscut adevãratul carac-
ter ºi adevãrata identitate a lui Isus, El fiind
Sfântul lui Dumnezeu (cf. 3:11; 5:7), Cel
împuternicit de Duhul Sfânt. Astfel duhul
necurat cunoºtea care este explicaþia puterii
(autoritãþii) demonstrate de Isus în felul în
care învãþa mulþimile.

1:25-26. În câteva cuvinte directe (nu prin
recitarea unor incantaþii) Isus… a certat
(epetimçsen; cf. 4:39) duhul necurat ºi i-a
poruncit sã iasã afarã din om. Cuvântul taci
este traducerea cuvântului plin de forþã
phimôthçti, „a închide gura, a reduce la tãce-
re“ (cf. 4:39). Supunându-se autoritãþii lui
Isus, duhul necurat l-a scuturat (cf. 9:26) pe
omul posedat ºi, scoþând un strigãt mare, l-a
pãrãsit.

Isus nu a acceptat cuvintele de apãrare
ale demonului (1:24) fiindcã dacã ar fi fãcut-o,
ªi-ar fi subminat sarcina de a Se confrunta
ºi de a-l înfrânge pe Satan ºi forþele sale.
Autoritatea Lui asupra duhurilor necurate era
dovada cã Împãrãþia lui Dumnezeu venise
prin Isus (cf. v. 15). Acest prim act de exor-
cism a instituit tiparul unui conflict susþinut
pe care Isus L-a avut cu demonii — un ele-
ment important în relatarea lui Marcu. (Vezi
lista minunilor înfãptuite de Isus la Ioan
2:1-11.)

1:27-28. Toþi au rãmas înmãrmuriþi
(ethambçthçsan, „surprinºi, uimiþi“; cf.
10:24, 32). Întrebarea lor: „Ce este aceasta?“
se referea atât la natura învãþãturii lui Isus
cât ºi la scoaterea demonului doar printr-o
poruncã. El le aducea o învãþãturã care era
calitativ nouã (kainç) ºi poruncea ca un stã-
pân („cu autoritate“, GBV) chiar ºi puteri-
lor demonice, care erau forþate sã Îl asculte
(sã I se supunã; cf. 4:41). Succint, Marcu
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declarã cã îndatã (euthys; cf. 1:10) s-a dus
vestea despre El în toatã Galilea.

2. VINDECAREA SOACREI LUI PETRU 
(1:29-31)
(MAT. 8:14-15; LUCA 4:38-39)
1:29-31. Imediat (euthys; cf. v. 10) dupã

ce a ieºit din sinagogã în urma slujbei de
sabat, Isus ºi cei patru ucenici s-au dus în
casa lui Simon (Petru) ºi a lui Andrei situatã
undeva în apropiere. Aceastã casã a devenit
un fel de cartier general pentru Isus când era
în Capernaum (cf. 2:1; 3:20; 9:33; 10:10).

I s-a spus îndatã (euthys) cã soacra lui
Simon zãcea în pat prinsã de friguri, ar-
zând de febrã. Într-un gest de compasiune,
Isus a stat alãturi de ea ºi, fãrã un cuvânt,
simplu, a apucat-o de mânã ºi a ridicat-o în
sus. Au lãsat-o frigurile, febra a dispãrut
complet ºi, fãrã cea mai micã slãbiciune, ea a
început sã slujeascã (diçkonei, imperf.) oas-
peþilor ei.

3. VINDECAREA MAI MULTOR OAMENI 
LA ASFINÞITUL SOARELUI (1:32-34)
(MAT. 8:16-17; LUCA 4:40-41)
1:32-34. Aceastã prezentare sumarã ilus-

treazã entuziasmul produs în Capernaum de
minunile sãvârºite în acea zi de sabat. Dubla
referinþã la timpul în care a avut loc acest
episod, seara, dupã asfinþitul soarelui, aratã
limpede cã oamenii din Capernaum au aºtep-
tat pânã ce s-a încheiat ziua de sabat (la as-
finþit) pentru a-i putea aduce pe bolnavi fãrã
a încãlca Legea (cf. Ex. 20:10) sau regulile
stabilite de rabini, care interziceau purtarea
poverilor în acea zi (cf. Mar. 3:1-5).

Oamenii din oraº au adus (lit., „îi cã-
rau“, imperf.) la El (la Isus) pe toþi bolnavii
(fizic) ºi îndrãciþii (posedaþi de demoni, nu
„posedaþi de diavoli“, cum apare în KJV,
deoarece existã un singur diavol). Aici se fa-
ce iarãºi o distincþie clarã între boala fizicã ºi
posedarea demonicã (cf. 6:13). Se pãrea cã
toatã cetatea (hiperbolã; cf. 1:5) era adu-
natã la uºa casei lui Simon. Rãspunzând plin
de compasiune acestor nevoi umane, Isus a
vindecat pe mulþi (o expresie idiomaticã
evreiascã însemnând „pe toþi cei care au fost
aduºi“; cf. v. 32; 10:45; Mat. 8:16) care pãti-
meau de felurite boale. De asemenea, a
scos (exebalen, de la ekballô; cf. Mar. 1:12,
39) mulþi draci, dar, ca ºi mai înainte (v. 23-
26), El a redus la tãcere în repetate rânduri
strigãtele lor prin care recunoºteau cine este
El, arãtând astfel cã sunt fãrã putere înaintea
Lui.

Minunile care însoþeau propovãduirea lui
Isus I-au sporit popularitatea. El a fãcut mi-
nuni nu pentru a-i impresiona pe oameni cu
puterea Sa, ci pentru a-ªi adeveri mesajul
(cf. v. 15).

4. O RETRAGERE PENTRU RUGÃCIUNE 
ªI UN TUR DE PREDICARE PRIN 
GALILEA  (1:35-39)
(LUCA 4:42-44)
1:35. În ciuda unei zile încãrcate în

lucrare (v. 21-34), Isus S-a sculat în urmã-
toarea dimineaþã pe când era încã întuneric
de tot (aproximativ la ora 4), a ieºit, ºi S-a
dus într-un loc pustiu (erçmon, „nelocuit,
îndepãrtat“; cf. v. 4) ºi Se ruga acolo. El S-a
retras din mulþimile care Îl aclamau la Caper-
naum într-un loc pustiu — un loc asemãnãtor
celui în care S-a confruntat cu Satan ºi a re-
zistat ispitelor acestuia (cf. v. 12-13).

Marcu ni-L prezintã pe Isus la rugãciune
selectiv în trei ocazii cruciale, de fiecare datã
în întuneric ºi singurãtate: aproape la înce-
putul relatãrii sale (v. 35), aproape la mijlocul
ei (6:46) ºi aproape la sfârºitul ei (14:34-42).
În toate aceste trei ocazii, El a fost pus faþã în
faþã cu posibilitatea de a-ªi realiza misiunea
mesianicã într-un mod mult mai atrãgãtor ºi
care L-ar fi costat mai puþin. Dar în fiecare
din aceste cazuri El a gãsit putere prin rugã-
ciune.

1:36-37. Mulþimile, întorcându-se la uºa
lui Simon ºi aºteptându-se sã Îl gãseascã aco-
lo pe Isus, au descoperit cã El plecase. Simon
ºi ceilalþi care erau cu El (cf. v. 29) s-au dus
sã-L caute (lit., „sã cutreiere dupã El“, de la
katadiôkô, folosit doar aici în  Noul Testa-
ment). Exclamaþia lor: „Toþi Te cautã“ trãda
o oarecare nemulþumire, deoarece se gândeau
cã Isus a ratat fructificarea unor ocazii exce-
lente în Capernaum.

1:38-39. Rãspunsul lui Isus a arãtat cã ei
nu L-au înþeles nici pe El, nici misiunea Lui.
Planul Lui era sã meargã în altã parte, prin
târgurile ºi satele vecine pentru ca sã „pro-
povãduiascã“ (cf. v. 4, 14) ºi acolo, pe lângã
propovãduirea din Capernaum. Explicaþia Sa:
cãci pentru aceasta am ieºit, probabil cã nu
se referã la pãrãsirea Capernaumului (El ie-
ºise ca sã se roage, v. 35), ci la faptul cã a
ieºit de la Dumnezeu într-o misiune divinã.
Scopul Lui era sã proclame „Evanghelia lui
Dumnezeu“ (v. 14) ºi sã îi punã pe oameni în
faþa poruncii de „a se pocãi ºi a crede“ Evan-
ghelia (v. 15). Deoarece la Capernaum mul-
þimea Îl cãuta ca pe un fãcãtor de minuni, El
a hotãrât sã plece pentru a propovãdui altun-
deva.
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Versetul 39 rezumã turul fãcut de El prin
toatã Galilea (cf. v. 28), care a durat proba-
bil câteva sãptãmâni (cf. Mat. 4:23-25). Acti-
vitatea Sa principalã era sã propovãduiascã
(cf. Marcu 1:14-15) în sinagogi, iar faptul cã
scotea (ekballôn; cf. v. 34) dracii, confirma
într-un mod extraordinar mesajul Sãu.

5. CURÃÞIREA UNUI LEPROS (1:40-45)
(MAT. 8:1-4; LUCA 5:12-16)
1:40. În turul lui Isus prin Galilea, a

venit la El un lepros (o mare îndrãznealã
pentru un lepros). „Lepra“ era denumirea
genericã pentru o varietate de boli grave de
piele, de la bubele dulci (pecingine), la ade-
vãrata leprã (bacilul lui Hanson), o boalã care
desfigura treptat pe cel ce o contracta. Un
astfel de om avea o viaþã de compãtimit nu
numai din cauza ravagiilor cauzate de boalã
ci ºi din cauza necurãþiei rituale (cf. Lev.
13:14) ºi excluderii din societate. Lepra repre-
zenta un chin la toate nivelurile existenþei:
fizic, mental, social ºi religios. Ea era folositã
ca o ilustraþie a pãcatului.

Rabinii considerau lepra incurabilã din
punct de vedere omenesc. Vechiul Testament
consemneazã doar de douã ori cã Dumne-
zeu a curãþat pe un lepros (Num. 12:10-15;
2 Regi 5:1-14). ªi totuºi, acest lepros era con-
vins cã Isus putea sã îl curãþeascã. Fãrã sã
facã alte presupuneri (Dacã vrei) ºi fãrã sã
punã la îndoialã capacitatea lui Isus de a face
aceasta (poþi sã mã curãþeºti), el Îl ruga cu
umilinþã pe Isus sã îl vindece.

1:41-42. Împins de milã (splanchnisthe-
is, „având o milã profundã“), Isus… S-a
atins de cel de neatins ºi a vindecat ceea ce
era incurabil. Atingerea Sa a arãtat cã Isus nu
era constrâns de regulile rabinice cu privire la
pângãrirea ritualã. Atât aceastã atingere
simbolicã (cf. 7:33; 8:22) cât ºi felul autoritar
în care S-a pronunþat Isus: Da, voiesc, (tim-
pul prezent) fii curãþit (aorist pasiv, un act
decisiv primit)  au constituit vindecarea. Ea
a fost imediatã (euthys; cf. 1:10), completã,
vizibilã pentru toþi cei ce îl vedeau pe cel care
a fost bolnav.

1:43-44. Cuvintele pline de forþã: i-a
spus sã plece (exebalen; cf. v. 12), numai-
decât (euthys; cf. v. 10) ºi i-a poruncit cu tot
dinadinsul (cf. 14:5), subliniazã ideea de
ascultare promptã a instrucþiunilor din 1:44.
Întâi Isus l-a avertizat cu severitate (acelaºi
verb în 14:5): Vezi sã nu spui nimãnui ni-
mic (despre aceastã vindecare). Aceasta pu-
tea fi o interzicere temporarã, pânã ce omul
va fi fost declarat curat de cãtre preot. Totuºi,

Isus a poruncit deseori pãstrarea tãcerii ºi a
cãutat sã reducã la minimum proclamarea
adevãratei Sale identitãþi ºi a puterilor Sale
miraculoase (cf. 1:25, 34; 3:12; 5:43; 7:36;
9:9). De ce a fãcut Isus lucrul acesta? Unii
pretind cã Marcu ºi ceilalþi scriitori ai Evan-
gheliilor au introdus aceste porunci privind
tãcerea ca pe un procedeu literar pentru a
explica de ce evreii nu L-au recunoscut pe
Isus ca Mesia în timpul lucrãrii Sale pãmân-
teºti. Acest punct de vedere este numit
„secretul mesianic“, adicã adevãrul cã Isus
era Mesia fusese þinut secret.

Un punct de vedere mai mulþumitor este
cã Isus dorea sã evite neînþelegerile care ar fi
precipitat un rãspuns prematur ºi/sau eronat
din partea poporului faþã de El (cf. comenta-
riilor de la 8:30; 9:9). Astfel, vãlul care aco-
perea identitatea Sa a fost ridicat treptat pânã
când El a declarat-o deschis (14:62; cf. 12:12).

În al doilea rând, Isus l-a îndemnat pe cel
ce fusese bolnav de leprã sã se arate preotu-
lui, singurul care putea sã îl declare curat din
punct de vedere ritual ºi sã aducã jertfele pe
care le-a poruncit Moise (cf. Lev. 14:2-31).

Aceastã cerere este justificatã prin expre-
sia: ca (eis, „pentru“) o mãrturie pentru ei.
Propoziþia poate fi înþeleasã în sens pozitiv
(„o mãrturie convingãtoare“) sau într-un sens
negativ („o mãrturie incriminatoare“) atât
pentru oameni în general, cât ºi pentru preoþi
în particular. În contextul de faþã, ca ºi în
celelalte douã cazuri în care apare aceastã
expresie (Mar. 6:11; 13:9), este preferat sensul
negativ. Astfel „mãrturie“ înseamnã un obiect
care poate servi ca probã incriminatoare (cf.
TDNT, S.V. „martys,“ 4:502-4), iar „ei“ se
referã la preoþi.

Curãþirea leprei era un semn mesianic
de necontestat (cf. Mat. 11:5; Luca 7:22) cã
Dumnezeu lucra într-un fel nou. Dacã preotul
l-ar fi declarat curat pe lepros, dar L-ar fi
respins pe Cel ce l-a curãþat, necredinþa lor ar
fi fost o probã incriminatoare împotriva lor.

1:45. Dar, în loc sã asculte porunca lui
Isus de a pãstra tãcerea, omul acela, dupã ce
a plecat, a început sã vesteascã ºi sã spunã
în gura mare (lit., „sã proclame [kçryssein]
mult“), fãcând de cunoscut întâmplarea vin-
decãrii lui în lung ºi în lat. Marcu nu ne spune
dacã el a ascultat porunca lui Isus de a se
arãta preotului.

Ca rezultat al acestei împrejurãri, lucra-
rea de propovãduire a lui Isus în sinagogile
din Galilea (cf. v. 39) a fost întreruptã. Isus
nu mai putea sã intre pe faþã în nici o
cetate fãrã ca sã fie întâmpinat de o mare
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mulþime de oameni cãutând diverse favoruri
speciale. Chiar ºi atunci când S-a retras în
locuri pustii (erçmois, „nelocuite, îndepãr-
tate“) oamenii continuau sã vinã la El din
toate pãrþile.

Izbãvirea adusã de Isus transcende Legea
mozaicã ºi regulile ei. Deºi Legea prevedea
curãþirea ritualã a unui lepros, ea nu avea
puterea de a vindeca persoana de boalã sau de
a produce o înnoire spiritualã interioarã.

D. Controversele lui Isus cu liderii religioºi 
evrei din Galilea (2:1-3:5)
În aceastã secþiune Marcu reuneºte cinci

episoade printr-o temã comunã, ce strãbate
fiecare episod în parte, anume aceea a unui
conflict ce a avut loc în Galilea între Isus ºi
liderii religioºi evrei. Astfel, aceste episoade
nu urmeazã o ordine cronologicã exactã. O
secþiune similarã, formatã din relatarea a
cinci controverse care au avut loc în Templul
din Ierusalim, este consemnatã în 11:27-
12:37.

Conflictul din aceste episoade privea
autoritatea lui Isus asupra pãcatului ºi Legea.
Primul incident este introdus printr-o prezen-
tare sumarã (2:1-2) a propovãduirii lui Isus.
Marcu a folosit deseori acest procedeu literar
care constã în rezumarea activitãþii lui Isus ºi
în pãstrarea cursivitãþii naraþiunii spre eveni-
mente care serveau scopului sãu (cf. 1:14-15,
39; 2:1-2, 13; 3:7-12, 23; 4:1, 33-34; 8:21-26,
31; 9:31; 10:1; 12:1).

1. VINDECAREA UNUI SLÃBÃNOG ªI 
IERTAREA (2:1-12)
(MAT. 9:1-8; LUCA 5:17-26)
2:1-2. Dupã câteva zile, când Isus S-a

întors în Capernaum (cf. 1:21), s-a auzit
cã este în casã (probabil casa lui Petru; cf.
1:29). Obiceiurile evreieºti permiteau ca mulþi
oameni neinvitaþi sã se îngrãmãdeascã în casã
ºi în locul dinaintea uºii, împiedicând astfel
accesul în casã. Isus le vestea (imperf. elalei)
Cuvântul (cf. 1:14-15; 4:14, 33).

2:3-4. Patru inºi au adus un slãbãnog
(un om paralizat) pe o rogojinã („patul“
oamenilor sãraci), sperând sã poatã ajunge
cu el la Isus. Dar nu puteau… din pricina
norodului. Ca multe din locuinþele din
Palestina, aceastã casã avea probabil o scarã
exterioarã care ducea spre acoperiºul care
era plat. Deci oamenii au ajuns pe acoperiº.
Dupã ce l-au spart (acoperiºul era alcãtuit
dintr-un amestec de iarbã, lut, cãrãmizi de
pãmânt ºi ºipci) fãcând astfel o deschizãturã
în el deasupra locului unde era Isus, au

pogorât pe acolo patul în care zãcea
slãbãnogul înaintea Lui (folosind probabil
funii pescãreºti pe care trebuie sã le fi avut la
îndemânã).

2:5. Isus a considerat efortul hotãrât al
celor patru ca pe o dovadã vizibilã a credin-
þei lor în puterea Sa de a-l vindeca pe acest
om. El nu i-a mustrat pentru faptul cã L-au
întrerupt din învãþãtura pe care o dãdea, ci în
mod cu totul neaºteptat a zis slãbãnogului:
„Fiule (un termen ce arãta afecþiunea),
pãcatele îþi sunt iertate.“

În Vechiul Testament boala ºi moartea
erau privite drept consecinþe ale stãrii de
pãcat a omului, iar vindecarea era legatã de
iertarea datã de Dumnezeu (ex., 2 Cro. 7:14;
Ps. 41:4; 103:3; 147:3; Is. 19:22; 38:16-17;
Ier. 3:22; Osea 14:4). Aceasta nu înseamnã cã
fiecãrei manifestãri a unei boli îi corespundea
un anumit pãcat (cf. Luca 13:1-5; Ioan 9:1-3).
Isus a vrut sã arate cã, în cazul acestui om,
condiþia lui fizicã avea la bazã o cauzã spiri-
tualã.

2:6-7. Unii din cãrturari (cf. 1:22; Luca
5:17) care erau de faþã au fost ofensaþi de
afirmaþia voalatã fãcutã de Isus. Numai
Dumnezeu poate sã ierte pãcatele (cf. Ex.
34:6-9; Ps. 103:3; 130:4; Is. 43:25; 44:22;
48:11; Dan. 9:9). În Vechiul Testament
iertarea pãcatelor nu a fost niciodatã un
atribut al lui Mesia. Cãrturarii au considerat
modul în care vorbeºte omul acesta (o expri-
mare dispreþuitoare la adresa lui Isus) ca un
afront direct adus puterii ºi autoritãþii lui
Dumnezeu, o blasfemie împotriva lui Dum-
nezeu, un delict grav care se pedepsea prin
omorârea cu pietre (Lev. 24:15-16). De fapt o
astfel de acuzaþie a stat la baza condamnãrii
oficiale de mai târziu a lui Isus (cf. Mar.
14:61-64).

2:8-9. Îndatã (euthys; cf. 1:10) Isus ªi-a
dat seama prin duhul Sãu (înlãuntru; cf.
14:38) de gândurile lor ostile ºi i-a înfruntat
direct printr-o întrebare (un procedeu retoric
utilizat în dezbaterile rabinilor; cf. 3:4; 11:30;
12:37).

Cãrturarii aºteptau o vindecare fizicã, dar
Isus a declarat pur ºi simplu cã pãcatele
omului sunt iertate. Probabil cã ei se gân-
deau cã declararea unor pãcate ca fiind iertate
era ceva mai lesne („mai uºor“, GBV) decât
vindecarea cuiva deoarece vindecarea era
vizibilã ºi verificabilã imediat.

2:10. Acest verset (în NIV ca ºi în GBV,
din versetul 10 fac parte ºi cuvintele „«Þie îþi
poruncesc» — a zis El slãbãnogului“, spre
deosebire de COR, unde aceste cuvinte apar
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în versetul 11 — n.tr.) ridicã o problemã de
interpretare datoritã unei schimbãri oarecum
neaºteptate a interlocutorului cãruia i se adre-
seazã Isus. Isus pãrea cã Se adreseazã cãr-
turarilor (v. 10a — GBV, v. 10 în COR), dar
în mijlocul versetului apare o schimbare
bruscã de direcþie, dupã care El Se adreseazã
slãbãnogului. O altã problemã, în lumina
subiectelor scoase în evidenþã de Marcu în
Evanghelia sa, este folosirea publicã de cãtre
Isus a titlului Fiul omului, în prezenþa unor
ascultãtori care încã nu credeau în El, la acea
datã timpurie din lucrarea Sa (cf. 9:9; 10:33).
Cu excepþia versetelor 2:10 ºi  28, acest titlu
nu apare în Marcu decât dupã mãrturisirea
fãcutã de Petru (8:29). Dupã aceea apare de
12 ori ºi este un element crucial pentru
dezvãluirea lui Isus în faþa ucenicilor Sãi (cf.
8:31, 38; 9:9, 12, 31; 10:33, 45; 13:26; 14:21
[de douã ori], 41, 62; vezi comentariilor de la
8:31).

În lumina acestor dificultãþi, 2:10a este
probabil o completare editorialã, o parantezã
introdusã de Marcu (cf. v. 15c, 28; 7:3-4, 19;
13:14). El a introdus aceastã completare în
naraþiune pentru a arãta cititorilor sãi sem-
nificaþia acestui eveniment: cã Isus, ca Fiu al
Omului, avea autoritatea (exousian, dreptul ºi
puterea) pe pãmânt sã ierte pãcatele, lucru
pe care cãrturarii nu l-au recunoscut pe
deplin. Acesta este singurul loc din Evan-
ghelii în care iertarea pãcatelor este atribuitã
Fiului omului.

Acest punct de vedere contribuie la uni-
tatea literarã a pasajului: iertarea este decla-
ratã (2:5), pusã la îndoialã (v. 6-9), validatã
(v. 11) ºi recunoscutã (v. 12). Dar ca sã ºtiþi
ar putea fi tradus: „Acum voi (cititorii lui
Marcu) sã ºtiþi cã…“ Ultima propoziþie
indicã sfârºitul completãrii introduse de
Marcu ºi reîntoarcerea la episodul în sine.

2:11-12. Isus a poruncit slãbãnogului:
„scoalã-te (un test al credinþei), ridicã-þi
patul, ºi du-te acasã“ (cerinþa ascultãrii).
Omul a putut sã facã aceasta imediat (euthys;
cf. 1:10) în faþa tuturor, inclusiv a celor care
Îl criticau pe Isus. Toþi cei de faþã au fost
obligaþi sã admitã cã slãbãnogul primise
iertarea lui Dumnezeu. Acest episod aratã
caracterul mântuirii aduse de Isus, ºi anume
vindecarea întregii persoane. Toþi (probabil
inclusiv cãrturarii) au fost uimiþi (existasthai,
lit., „nu mai puteau gândi“; cf. 3:21; 5:42;
6:51) ºi slãveau (atribuiau slava) pe Dumne-
zeu datoritã acestei arãtãri a puterii suprana-
turale a lui Isus.

2. CHEMAREA LUI LEVI ªI MASA 
SERVITÃ ÎMPREUNÃ CU PÃCÃTOªII 
(2:13-17)
(MAT. 9:9-13; LUCA 5:27-32)
2:13. Isus a ieºit iarãºi (cf. 1:16) din Ca-

pernaum la mare (Marea Galileii). Pentru a
rezuma activitatea Sa, Marcu spune cã Isus
învãþa... mulþimea care continua sã vinã la
El. Retragerea Sa din centrele populate este o
temã care se repetã în Marcu (cf. 1:45; 2:13;
3:7, 13; 4:1; 5:21; etc.) ºi aminteºte de tema
„pustiei“ (cf. 1:4, 12-13, 35, 45).

2:14. Capernaum era un punct vamal pe
ruta caravanelor care veneau de la Damasc
spre Marea Mediteranã. Levi (numit ºi
Matei; cf. 3:18; Mat. 9:9; 10:3) era unul din
vameºii în slujba lui Irod Antipa, stãpânitorul
Galileii (vezi diagrama Irozilor de la Luca
1:5). Datoritã acestei slujbe, care implica
deseori practici frauduloase, aceºti vameºi
erau dispreþuiþi de evrei. Totuºi Isus i-a fãcut
lui Levi o chemare plinã de har: „Vino dupã
Mine!“, adicã l-a chemat sã-L urmeze ºi sã
lase în urmã vechea chemare ºi meserie (cf.
Mar. 1:17-18).

2:15-16. La scurt timp dupã acest episod,
Levi a dat o masã pentru Isus ºi ucenicii
Lui. Aceasta este prima menþionare (din cele
43) în Marcu a „ucenicilor“ ca un grup dis-
tinct. Marcu adaugã un comentariu editorial
explicând cã erau mulþi (ucenici) cei care
mergeau de obicei dupã Isus, nu doar cei
cinci menþionaþi pânã în acest loc în Evan-
ghelia dupã Marcu.

Mâncând la masã cu Isus erau mulþi
vameºi (foºtii tovarãºi de slujbã a lui Levi)
ºi „pãcãtoºi“, un termen tehnic desemnând
oamenii de rând, care erau consideraþi de
farisei neînvãþaþi în ceea ce priveºte Legea,
ºi care nu se supuneau rigidelor standarde
fariseice. Faptul cã Isus ºi ucenicii Lui au luat
parte la o masã (o expresie a încrederii ºi
pãrtãºiei) cu aceºtia i-a ofensat pe cãrtura-
rii ºi fariseii („pe cãrturarii care erau Fari-
sei“ — în NIV, n.tr.) care i-au vãzut. Fariseii,
cel mai influent partid religios din Palestina,
erau profund devotaþi Legii lui Moise. Vieþile
lor erau ghidate strict dupã interpretãrile
Legii considerate obligatoriu de urmat,
interpretãri transmise prin tradiþia oralã, ºi
erau foarte meticuloºi în menþinerea puritãþii
ceremoniale (cf. 7:1-5). Ei L-au criticat pe
Isus pentru cã nu era un separatist ºi pentru cã
nu a þinut seama de pioasa distincþie dintre
„cei neprihãniþi“ (adicã ei înºiºi) ºi „pãcã-
toºii“.

Marcu 2:11-16
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2:17. Isus a rãspuns criticilor lor cu un
binecunoscut proverb (recunoscut ca fiind
adevãrat ºi de adversarii Sãi) ºi cu o declarare
a scopului misiunii Sale care Îi justifica
comportamentul. Cuvintele cei neprihãniþi
sunt folosite la modul ironic cu referire la cei
care se considerau pe ei înºiºi astfel, ºi anume
la farisei (cf. Luca 16:14-15). Ei nu vedeau
nevoia de a se pocãi ºi de a crede (cf. Mar.
1:15). Dar Isus ºtia cã fiecare om, inclusiv
„neprihãniþii“ sunt pãcãtoºi. El a venit (în
lume) sã-i cheme în Împãrãþia lui Dumnezeu
pe pãcãtoºi, pe cei care îºi recunosc cu sme-
renie nevoia de a fi iertaþi ºi primesc iertarea
harului. Din aceastã cauzã a mâncat Isus cu
pãcãtoºii (cf. 2:5-11, 19-20).

3. DISCUÞIA DESPRE POST ªI NOUA 
SITUAÞIE CREATÃ (2:18-22)
(MAT. 9:14-17; LUCA 5:33-39)
2:18. Propoziþia cu care Marcu începe

acest episod precizeazã cã ucenicii lui Ioan
(cei ce au mai rãmas dintre ei) ºi fariseii
(împreunã cu ucenicii sau aderenþii lor)
obiºnuiau sã posteascã, probabil chiar în
timp ce Isus ºi ucenicii Sãi participau la
sãrbãtoarea din casa lui Levi. În Vechiul Tes-
tament postul era prescris pentru toþi evreii
doar o datã pe an, în Ziua Ispãºirii, ca un act
de pocãinþã (Lev. 16:29), dar fariseii încura-
jau postul voluntar în fiecare luni ºi joi (cf.
Luca 18:12) ca un act de pioºenie. Drept
rãspuns la interpelarea lor criticã, Isus le-a
arãtat cât de nepotrivit ar fi fost pentru
ucenicii Sãi sã „posteascã“ (Mar. 2:19-22),
deºi El permitea postul, dacã era practicat
într-un mod adecvat (cf. Mat. 6:16-18).

2:19-20. Întrebarea pusã de Isus  formu-
la o comparaþie ºi o analogie voalatã cu El
Însuºi. Întocmai cum nu este potrivit ca
nuntaºii (lit., „fiii alaiului mirelui“, prietenii
mirelui) sã „posteascã“ (o expresie a mâh-
nirii) câtã vreme este mirele cu ei, nu era
potrivit nici ca ucenicii lui Isus sã posteascã
(în mâhnire) câtã vreme El era cu ei.

Prezenþa Lui cu ei era o împrejurare la fel
de fericitã ca ºi o nuntã. Dar aceastã situaþie
se va schimba pentru cã vor veni zile, când
va fi luat (aparthç, implicând o îndepãrtare
violentã; cf. Is. 53:8) mirele (Isus) de la ei, ºi
atunci… în ziua aceea (ziua rãstignirii Sale)
ucenicii vor posti, în sensul metaforic cã se
vor mâhni în loc sã se bucure. Aceastã aluzie
la viitoarea Lui moarte este primul indiciu al
crucii în Evanghelia dupã Marcu.

2:21-22. Marcu foloseºte pentru prima
datã douã din pildele spuse de Isus, ambele

având o relevanþã mai largã decât problema
postului. Prezenþa lui Isus în mijlocul popo-
rului Sãu însemna un timp de înnoire
(împlinire) ºi marca dispariþia a tot ce era
vechi.

Încercarea de a lega noutatea Evanghe-
liei de vechea religie a iudaismului era la fel
de naivã ca ºi încercarea de a coase un petec
de postav nou la o hainã veche („uzatã“).
Când petecul de postav (plçrôma, „plinãta-
te“) nou (kainon, „nou din punct de vedere
calitativ“) se udã, el intrã la apã, se strânge,
rupe o parte din cel vechi, fãcând o gaurã
mai mare.

La fel de dezastruos este sã torni vin nou
(neon, „proaspãt“), nefermentat pe deplin, în
burdufuri vechi (palaious, „uzat datoritã
folosinþei îndelungate“, fãrã elasticitate,
fragil). În mod inevitabil, în urma fermentãrii,
vinul nou îºi mãreºte volumul ºi sparge
burdufurile, ºi vinul se varsã iar burdufu-
rile se prãpãdesc. Mântuirea adusã de Isus
nu trebuia sã fie amestecatã cu vechiul sistem
iudaic (cf. Ioan 1:17).

4. CULEGEREA ªI MÂNCATUL 
GRÂNELOR ÎN ZIUA DE SABAT  
(2:23-28)
(MAT. 12:1-8; LUCA 6:1-5)
2:23-24. În timp ce treceau pe o cãrare

prin lanurile de grâu ale cuiva, într-o zi de
Sabat... ucenicii lui Isus au început sã
smulgã spice de grâu ca sã le mãnânce.
Aceastã practicã era legitimã (Deut. 23:25),
dar fariseii au considerat cã ar fi o acþiune
similarã cu seceriºul, un act de muncã
interzis în ziua Sabatului (cf. Ex. 34:21),
deci au cerut o explicaþie de la Isus.

2:25-26. Ca rãspuns Isus a apelat la
Scripturã ºi la un precedent stabilit de David
ºi de cei ce erau împreunã cu el când a
flãmânzit ºi a fost în nevoie (1 Sam. 21:6).
Cuvintele „cei ce erau cu el“ ºi „în nevoie“
sunt elementele cheie ale acestui pasaj. David
a intrat în curtea cortului ºi a cerut pâinile
pentru punerea înaintea Domnului (cf.
Lev. 24:5-9), pe care, conform Legii moza-
ice, le puteau consuma doar preoþii (cf. Lev.
24:9) ºi a dat din ele ºi oamenilor care erau
cu el. Isus a folosit aceastã acþiune, pe care
Dumnezeu nu a condamnat-o, pentru a arãta
cã interpretarea îngustã a Legii de cãtre
farisei estompa ceea ce Dumnezeu inten-
þiona prin Lege. Spiritul Legii raportat la
respectul faþã de nevoile umane trebuia sã
aibã prioritate faþã de aspectele ceremoniale
ale Legii.

Marcu 2:17-26
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Marcu a afirmat cã acþiunea lui David a
avut loc în zilele marelui preot Abiatar, dar,
de fapt, mare preot era Ahimelec, tatãl sãu (1
Sam. 21:1). O explicaþie plauzibilã a acestei
inadvertenþe este interpretarea acestui pasaj
astfel: „în pasajul despre Abiatar, marele
preot“ (cf. expresiei paralele din Mar. 2:26).
Pentru evrei acesta era un mod obiºnuit de a
indica secþiunea din Vechiul Testament unde
putea fi gãsitã relatarea unui anumit lucru.
Abiatar a devenit mare preot la scurt timp
dupã Ahimelec ºi a fost o personalitate mai
proeminentã decât primul, astfel justificân-
du-se folosirea numelui sãu în acest pasaj.

2:27-28. Prin cuvintele: Apoi le-a zis,
Marcu adaugã douã principii: (1) El citeazã
cuvintele lui Isus cã Sabatul a fost fãcut (de
cãtre Dumnezeu) pentru folosul omenirii ºi
pentru odihnã ºi nu omenirea a fost fãcutã
pentru a þine reguli împovãrãtoare legate de
acesta. (2) Marcu trage o concluzie (aºa cã,
în lumina v. 23-27), cu un comentariu edito-
rial pentru cititorii sãi (cf. v. 10) despre înþe-
lesul afirmaþiilor lui Isus. Fiul omului (cf.
8:31) este Domn (Stãpân) chiar ºi al Saba-
tului; El are o autoritate suveranã asupra
folosirii sabatului, aºa cum o demonstreazã
urmãtorul incident relatat de Marcu.

5. VINDECAREA UNUI OM CU MÂNA 
USCATÃ ÎN ZIUA SABATULUI (3:1-5)
(MAT. 12:9-14; LUCA 6:6-11)
3:1-2. Cu ocazia unei alte zile de sabat în

sinagogã (probabil în cea din Caperanum; cf.
1:21) Isus a vãzut un om cu mâna uscatã
(cea „dreaptã“; cf. Luca 6:6). Ei (fariseii, cf.
Mar. 3:6) pândeau pe Isus sã vadã ce va face
pentru a gãsi un motiv ca sã-L poatã în-
vinui. Ei îngãduiau vindecarea în zi de sabat
numai dacã viaþa cuiva era în pericol. Pro-
blema pe care o avea acest om nu îi punea
viaþa în primejdie ºi ar fi putut sã aºtepte pânã
în ziua urmãtoare; deci, dacã Isus îl vindeca,
Îl puteau acuza cã încalcã sabatul, un delict
ce Îl fãcea pasibil de pedeapsa cu moartea
(cf. Ex. 31:14-17).

3:3-4. Isus a poruncit omului…: „Scoa-
lã-te“ pentru ca întreaga adunare sã poatã
vedea mâna lui uscatã. Apoi a pus farise-
ilor o întrebare retoricã: care dintre cele douã
feluri de acþiuni era de fapt potrivitã cu
scopul Sabatului în Legea mozaicã. Rãs-
punsul evident este sã faci bine ºi sã scapi
viaþa (psychçn, „suflet“; cf. 8:35-36). A nu
folosi sabatul pentru rezolvarea nevoii aces-
tui om (cf. 2:27) însemna sã faci rãu (adicã
o întrebuinþare abuzivã ºi cu efecte negative
privind sabatul) ºi, aºa cum de fapt s-a ºi

întâmplat pânã la urmã, complotul lor plin de
rãutate din ziua sabatului i-a determinat sã
comitã o crimã. În discuþie se punea acum
aspectul moral (nu legal) al lui de „a face
bine“ în ziua sabatului, dar fariseii au refuzat
sã îl dezbatã. 

3:5. Isus ªi-a „rotit“ privirile (de la peri-
blepomai, o privire atotcuprinzãtoare, pene-
trantã; cf. v. 34; 5:32; 10:23; 11:11) peste fa-
risei cu mânie. Aceasta este singura referinþã
din Noul Testament la mânia lui Isus. Era
vorba de o indignare care nu avea în ea rãu-
tate, combinatã cu o mâhnire (durere) adâncã
pentru insensibilitatea lor obstinantã (pôrô-
sei, „împietrire“; cf. Rom. 11:25; Ef. 4:18)
faþã de mila lui Dumnezeu ºi faþã de mizeria
umanã.

Când omul ºi-a întins mâna la porunca
lui Isus, aceasta imediat i s-a fãcut sãnãtoa-
sã. Isus nu a folosit nici un mijloc vizibil care
ar fi putut fi considerat o „muncã“ în ziua
sabatului. Ca Domn al sabatului (Mar. 2:28)
Isus l-a eliberat de toate constrângerile sau
poverile legale ºi, în harul Lui, l-a izbãvit pe
acest om de necazul sãu.

E. Încheiere: respingerea lui Isus de cãtre 
farisei (3:6)
3:6. Acest verset este punctul culminant

al secþiunii despre conflictele lui Isus din
Galilea cu structurile religioase (2:1-3:5).
Este prima referinþã explicitã a lui Marcu la
moartea lui Isus, care acum începe sã îºi
arunce umbra peste misiunea Sa. Fariseii au
conspirat imediat (euthys; cf. 1:10) cu Irodi-
enii (cf. 12:13), influenþii suporteri politici ai
lui Irod Antipa, într-un efort comun fãrã
precedent de a-L distruge pe Isus (cf. 15:31-
32). Autoritatea Sa a confruntat ºi a copleºit
autoritatea lor, deci El trebuia ucis. Problema
lor era cum.

IV. Lucrarea târzie a lui Isus în 
Galilea (3:7-6:6a)

A doua mare secþiune a Evangheliei du-
pã Marcu începe ºi se încheie structural ca ºi
prima (cf. 1:14-15 cu 3:7-12; 1:16-20 cu
3:13-19; 3:6 cu 6:1-6a). Ea prezintã dezvol-
tarea misiunii lui Isus în contextul unei opo-
ziþii ºi a unei necredinþe crescânde.

A. Rezumat introductiv: activitatea lui Isus 
în jurul Mãrii Galileii (3:7-12)
(Mat. 12:14-21)
3:7-10. Acest pasaj rezumativ este simi-

lar în context ºi caracter cu cel din 2:13. Un

Marcu 2:27-3:10
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element adãugat aici este cã Isus S-a dus cu
ucenicii Sãi (accentuarea primei poziþii, în
gr.) care acum împãrtãºeau atât ostilitatea,
cât ºi aprecierile mulþimii la adresa lui Isus.

O mare mulþime de oameni din Gali-
leea a mers dupã El (aici nu este vorba de un
sens tehnic, „au mers împreunã cu El“) ºi,
atraºi de tot ce fãcea (i.e., minunile de vin-
decare), o mare mulþime… a venit din zone
din afara Galileii — din sud, din Iudea, din
Ierusalim, din Idumea; est, Transiordania
(„dincolo de Iordan“ — n.tr., Perea); ºi din
nord, din oraºele de pe coastã, dimprejurul
Tirului ºi Sidonului (din Fenicia). Isus a pe-
trecut timp în toate aceste zone (cu excepþia
Idumeii; 5:1; 7:24, 31; 10:1; 11:11). Atât de
puternic a fost impactul lucrãrii lui Isus de
vindecare ºi dorinþa celor ce aveau boli
(mastigas, „nenorociri“; cf. 5:29 [„boalã“],
34) sã se atingã de El, încât le-a spus uceni-
cilor sã-i þinã la îndemânã o corãbioarã
pentru a putea scãpa de îmbulzeala mulþimi-
lor. Numai Marcu consemneazã acest detaliu,
sugerând prin aceasta cã scrie amintirile unui
martor ocular, cum a fost Petru.

3:11-12. În mulþime se aflau demonizaþi,
oameni a cãror vorbire ºi comportament erau
dominate de duhurile necurate. Acestea
recunoºteau adevãrata poziþie a lui Isus,
aceea de Fiul lui Dumnezeu ºi se simþeau
extrem de ameninþate de prezenþa Lui. Isus
nu a acceptat strigãtele lor repetate (verbe la
imperf.) de recunoaºtere ºi le-a poruncit (cf.
1:25; 4:39; 8:30, 32-33; 9:25) sã nu-L facã
cunoscut (cf. 1:24-25, 34). Reducând la tã-
cere strigãtele lor inoportune, Isus ªi-a rea-
firmat supunerea faþã de planul lui Dumnezeu
de dezvãluire progresivã a identitãþii ºi misi-
unii Sale.

B. Alegerea de cãtre Isus a celor 
doisprezece (3:13-19)
(Mat. 10:1-4; Luca 6:12-16)
3:13. Din þinuturile joase de pe malul

lacului Isus S-a suit pe munte (dealurile din
centrul Galileii; cf. 6:46). Luând iniþiativa,
a chemat la El pe cine a vrut, adicã pe cei
doisprezece (3:16-19), ºi ei au venit din mul-
þime la El (cf. Luca 6:13). Marcu deja spu-
sese cã Isus avea mulþi alþi ucenici (cf. Mar.
2:15).

3:14-15. El a rânduit (lit., „a fãcut“)
doisprezece din douã motive: (a) pentru ca sã
poatã sã-i aibã cu Sine (o asociere imediatã
în vederea învãþãrii, pregãtirii) ºi (b) sã-i
trimitã sã propovãduiascã (cf. 1:4, 14) ºi
Le-a dat (delegat) putere… sã scoatã

(ekballein; cf. 1:34, 39) dracii (viitoarea lor
misiune; cf. 6:7-13). Marcu acordã atenþie
legãturii lor cu Isus ºi pregãtirilor pentru
misiune.

Aproape toate manuscrisele antice gre-
ceºti importante ºi cele mai multe versiuni
primare omit expresia „numindu-i apostoli“.
Aceastã variantã pare sã fie de preferat;
includerea acestei expresii în câteva manu-
scrise vechi se datoreazã probabil influenþei
textului din Luca 6:13, pentru cã Marcu a
folosit termenul „apostoli“ doar în Marcu
6:30, unde este utilizat într-un mod inadec-
vat, fãrã a avea sensul lui tehnic.

Numãrul 12 corespunde celor 12 seminþii
ale lui Israel, exprimând în acest mod
preocuparea lui Isus pentru întreaga naþiune.
„Cei doisprezece“ a devenit desemnarea ofi-
cialã sau titulatura celor numiþi de Isus cu
aceastã ocazie (cf. 4:10; 6:7; 9:35; 10:32;
11:11; 14:10, 17, 20, 43). Deºi legaþi semni-
ficativ de Israel, ei nu au fost numiþi nici-
odatã Noul „Israel“, sau „Israelul“ spiritual.
Dimpotrivã, au fost nucleul unei noi comu-
nitãþi ce avea sã se nascã, Biserica (cf. Mat.
16:16-20; Fapte 1:5-8).

3:16-19. Aceste versete ne redau lista
tradiþionalã a numelor celor doisprezece rân-
duiþi de Isus. Simon (cf. 14:37) este primul
pe listã. Isus l-a supranumit Petru (cf. Ioan
1:42), echivalentul grecesc al aramaicului
Cephas (Chifa), care înseamnã „piatrã sau
stâncã“. Aceastã denumire descria probabil
rolul lui de conducãtor în timpul lucrãrii lui
Isus ºi în Biserica primarã (cf. Mat. 16:16-20;
Ef. 2:20), ºi nu se referea la caracterul lui
personal. Iacov ºi Ioan, fii lui Zebedei, sunt
supranumiþi Boanerghes, o expresie idioma-
ticã evreiascã pe care Marcu a tradus-o Fiii
tunetului (cf. Marcu 9:38; 10:35-39; Luca
9:54), deºi prin aceastã denumire s-ar putea
ca Isus sã fi avut în vedere un înþeles mult
mai cuprinzãtor (înþeles care astãzi ne este
necunoscut).

În afara lui Andrei (cf. Marcu 1:16;
13:3), Iuda Iscarioteanul (cf. 14:10, 43) ºi
posibil Iacov, fiul lui Alfeu, „Iacov cel mic“
(cf. 15:40), celelalte nume nu mai apar în
Marcu: Filip (cf. Ioan 1:43-45), Bartolomeu
(Natanael; Ioan 1:45-51), Matei (Levi; cf.
Mar. 2:14), Toma (cf. Ioan 11:16; 14:5;
20:24-28; 21:2), Iacov, fiul lui Alfeu (proba-
bil nu era fratele lui Levi; cf. Mar. 2:14),
Tadeu (Iuda, fiul lui Iacov; cf. Luca 6:16;
Fapte 1:13) ºi Simon Canaanitul (în NIV
sunt folosite cuvintele „Simon Zelotul“; în
COR apare termenul: „Canaanitul“; într-o
notã de subsol la acest termen în GBV se
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specificã: „Cuvântul ebraic corespunzãtor
termenului grecesc «Zelotul»“ — n.tr. —
indicã probabil, zelul sãu pentru cinstirea lui
Dumnezeu, nu un naþionalism extrem). În
contrast cu ceilalþi apare Iuda Iscarioteanul
(„un om din Cheriot“, singurul care nu era
galilean; cf. Ioan 6:71, 13; 13:26), care L-a
ºi vândut pe Isus duºmanilor Sãi (cf. Mar.
14:10-11, 43-46).

C. Acuzaþia cã este stãpânit de Beelzebul ºi 
identificarea de cãtre Isus a adevãratei 
Sale familii (3:20-35)
Aceastã secþiune are o structurã de tip

„sandviº“ în care relatarea despre familia
lui Isus (v. 20-21, 31-35) este întreruptã de
acuzaþia cã Isus era stãpânit de Beelzebul (v.
22-30). Marcu foloseºte de mai multe ori (cf.
5:21-43; 6:7-31; 11:12-26; 14:1-11, 27-52)
deliberat acest procedeu literar, ºi aceasta din
diferite motive. Aici Marcu evidenþiazã o
paralelã în acuzaþiile aduse împotriva lui Isus
(cf. 3:21 ºi 30) dar, în acelaºi timp, face
distincþie între opoziþia generalã faþã de Isus
ºi interpretarea distorsionatã a lucrãrii
Duhului Sfânt prin El.

1. ÎNGRIJORAREA FAMILIEI LUI ISUS 
PENTRU EL (3:20-21)
3:20-21. Aceste versete sunt unice pen-

tru Marcu. Dupã ce Isus a venit în casã (în
Capernaum; cf. 2:1-2), s-a adunat din nou
aºa o mulþime mare de oameni care Îi solici-
ta atenþia, încât El ºi ucenicii Lui nu puteau
nici mãcar sã prânzeascã (cf. 6:31). Când
rudele lui Isus (lit., „cei ce erau cu El,“ o
expresie idiomaticã gr., care înseamnã rude,
nu „prieteni,“ KJV; cf. 3:31) au auzit cã acti-
vitatea Lui neîntreruptã Îl fãcea sã nu mai
îngrijeascã de nevoile Sale au venit (proba-
bil din Nazaret) sã punã mâna pe El (kratç-
sai, un cuvânt folosit pentru a descrie acþi-
unea de arestare a cuiva; cf. 6:17; 12:12;
14:1, 44, 46, 51) cãci (gar; cf. „cãci“ în 1:16)
oamenii ziceau cã „ºi-a ieºit din minþi“, adicã
era un fanatic religios dezechilibrat (cf. Fapte
26:24; 2 Cor. 5:13).

2. RESPINGEREA DE CÃTRE ISUS A 
ACUZAÞIEI CÃ ESTE STÃPÂNIT DE 
BEELZEBUL (3:22-30)
(MAT. 12:22-32; LUCA 11:14-23; 
12:10)
3:22. Între timp, cãrturarii (învãþãtori ai

Legii) din Ierusalim au venit sã facã investi-
gaþii cu privire la Isus. Ei L-au acuzat în mod
repetat: (a) cã este stãpânit de Beelzebul

(posedat de demon; cf. v. 30), ºi (b) cã scoate
dracii printr-o alianþã de putere cu Satan,
domnul (stãpânitorul) dracilor (cf. v. 23).

Cuvântul „Beelzebub“ (folosit în NIV —
n.tr.) a fost preluat în traducerea englezã din
Vulgata (scrisã în limba latinã), care la rândul
ei l-a derivat din evreiescul „Baalzebub“
însemnând „Domnul muºtelor“, ºi care denu-
meºte o zeiþã canaanitã anticã (cf. 2 Regi
1:2). Dar transliterarea ,,Beelzebul“ (NIV
marg. — folosit ºi în COR — n.tr.) îºi gãseºte
un sprijin mai bun în manuscrisul grecesc. El
reflectã evreiescul de mai târziu ,,Baalzebul“
(care nu a fost folosit în VT) însemnând:
„Domn al locuinþei (templului)“, adicã al spi-
ritelor rele în contextele Noului Testament
(cf. Mat. 10:25, Luca 11:17-22).

3:23-27. Isus i–a chemat la El pe acuza-
torii Lui ºi a respins acuzaþiile lor prin pilde
(scurte enunþuri proverbiale, nu povestiri). El
S-a ocupat mai întâi de a doua acuzaþie (v.
23-26), arãtându-le absurditatea presupunerii
lor cã Satana acþioneazã împotriva lui însuºi.
El a folosit douã ilustraþii pentru a evidenþia
faptul cã, dacã o împãrãþie sau o casã este
dezbinatã împotriva ei însãºi în scopuri ºi
idealuri, nu poate dãinui. Acest lucru i se
aplicã ºi lui Satan, dacã se presupune cã
Satana se rãscoalã împotriva lui însuºi, în
acest caz împãrãþia lui cã nu poate dãinui.
Ar însemna cã s-a isprãvit cu el, adicã a
venit sfârºitul puterii lui, nu al existenþei lui
personale. Cu siguranþã cã aceastã supoziþie
nu este adevãratã, deoarece Satan rãmâne
puternic (cf. v. 27, 1 Pet. 5:8). În concluzie,
acuzaþia cã  Isus scoate demoni prin puterea
lui Satan este falsã.

Analogia din Marcu 3:27 dezminte prima
acuzaþie (v. 22) arãtând (lit., „din contrã“)
cã, de fapt, opusul era adevãrat. Satan este
un om tare. Casa lui este domeniul pãca-
tului, al bolii, al posesiunilor demonice ºi al
morþii. „Gospodãria“ lui sunt oamenii care
sunt înrobiþi de unul sau mai multe dintre
aceste lucruri, iar demonii sunt agenþii lui
care fac lucrarea lui diabolicã. Nimeni nu
poate intra pe domeniul lui ca sã îi jefuiascã
(diarpasai, „a prãda, a jefui“) gospodãria
decât dacã a legat pe omul acela tare
(aratã cã el este mai puternic). Numai atunci
îi va jefui (diarpasei, „pradã, jefuieºte“)
domeniul, eliberând victimele înrobite. La
ispitirea Sa (cf. 1:12-13) ºi prin exorcismele
pe care le-a practicat, Isus a dovedit cã El
este Cel Puternic, împuternicit de Duhul Sfânt
(cf. 3:29). Misiunea Lui este sã-l înfrunte
ºi sã-l biruiascã pe (ºi nu sã coopereze
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cu) Satan ºi sã-i elibereze pe cei înrobiþi
de el.

3:28-30. În lumina acuzaþiilor anterioare
Isus lanseazã un avertisment puternic.
Cuvintele Adevãrat vã spun (lit., „Amin
[adevãrat] vã spun“) sunt o formulã solemnã
recurentã (se repetã de 13 ori în Mar.) care
apare doar în Evanghelii ºi este rostitã întot-
deauna de Isus.

Isus a declarat cã toate pãcatele ºi toate
hulele (cuvinte calomnioase împotriva lui
Dumnezeu) pe care le vor rosti oamenii pot
primi iertarea plinã de har a lui Dumnezeu
(cf. 1:4), cu o excepþie — hulele împotriva
Duhului Sfânt. În lumina contextului, acest
lucru se referã la o atitudine (nu o faptã
izolatã sau un lucru spus o singurã datã)
sfidãtoare, de ostilitate faþã de Dumnezeu,
care respinge puterea Lui salvatoare expri-
matã în persoana ºi lucrarea lui Isus, ambele
împuternicite de Duhul Sfânt. Este decizia
unui om care a ales întunericul, deºi a vãzut
lumina ºi putea sã o aleagã (cf. Ioan 3:19). O
asemenea atitudine persistentã de rea-voinþã
ºi necredinþã poate duce la o stare în care
pocãinþa ºi iertarea, amândouã mijlocite de
Duhul lui Dumnezeu, devin imposibile. Un
astfel de om este vinovat (enochos, „pasibil
de, prins de“) de un pãcat veºnic (sing.,
pãcatul cel mai mare, pentru cã rãmâne neier-
tat pentru totdeauna; cf. Mat. 12:32). Iuda
Iscarioteanul (cf. Mar. 3:29; 14:43-46) a
demonstrat realitatea acestor cuvinte.

Marcu precizeazã cã Isus a spus toate
acestea pentru cã ei (cãrturarii, învãþãtorii
Legii, 3:22) ziceau în continuare cã El era
posedat de demon (v. 22b). Isus nu a spus cã
învãþãtorii Legii (cãrturarii) au comis acest
pãcat de neiertat, ci cã ei au ajuns primejdios
de aproape de el prin faptul cã au atribuit
exorcizãrile fãcute de El puterii satanice,
când, de fapt, ele erau înfãptuite prin Duhul
Sfânt. Ei erau aproape de a-L numi pe Duhul
Sfânt „Satana“.

3. ADEVÃRATA FAMILIE A LUI ISUS 
(3:31-35)
(Mat. 12:46-50; Luca 8:19-21; 11:27-28) 
3:31-32. Cu relatarea episodului în care

au sosit mama (Maria, cf. 6:3) ºi fraþii Lui
(cf. 6:3) se reia naraþiunea întreruptã la verse-
tul 3:21. Stând afarã din casã, au trimis pe
cineva prin mulþimea ce ºedea în jurul Lui
sã-L... cheme pentru a avea o discuþie per-
sonalã cu El, în încercarea de a-I restrânge
activitatea.

3:33-35. Întrebarea retoricã a lui Isus
(v. 33) nu presupunea o respingere a relaþiilor
familiale (cf. 7:10-13). El subliniazã pro-
blema mult mai adâncã a relaþiei personale a
omului cu El. Este o relaþie mult mai plinã de
forþã: „Cine este felul de oameni care sunt
mama Mea ºi fraþii Mei?“ Apoi, aruncân-
du-ªi privirile (de la periblepomai; cf. 3:5)
peste cei ce ºedeau împrejurul Lui (ucenicii
Lui, spre deosebire de cei care stãteau afarã,
v. 31), Isus a afirmat cu putere cã înrudirea
lor mergea mai departe decât legãturile fami-
liale naturale.

Isus a extins aceastã referinþã dincolo de
cei prezenþi, afirmând cã oricine face voia
lui Dumnezeu este membru al familiei Lui.
Cuvintele frate, sorã ºi mamã, aici toate
fãrã articol în greacã (deci o conotaþie calita-
tivã), denotã figurativ familia spiritualã a lui
Isus. Cei care sunt înrudiþi din punct de vedere
spiritual cu Isus se caracterizeazã prin faptul
cã fac voia lui Dumnezeu (ex., 1:14-20).

D. Pildele lui Isus care prezintã caracterul 
Împãrãþiei lui Dumnezeu (4:1-34)
Acest grup de pilde constituie prima din-

tre cele douã secþiuni mai lungi din Evan-
ghelia dupã Marcu dedicate învãþãturii lui
Isus (cf. de asemenea 13:3-37). Marcu a ales
aceste pilde (aºa cum se sugereazã în 4:2, 10,
13, 33) dintr-o colecþie mai largã, pentru a
arãta caracterul Împãrãþiei lui Dumnezeu (cf.
4:11 cu 1:15).

Ele au fost rostite într-un climat de ostili-
tate ºi opoziþie crescândã (cf. 2:3-3:6, 22-30)
dar ºi într-o perioadã de enormã popularitate
(cf. 1:45, 2:2, 13, 15, 3:7-8). Amândouã
aceste atitudini arãtau cã oamenii nu înþele-
geau cine este de fapt Isus.

„Pildã“ este traducerea cuvântului grecesc
parabolç, „comparaþie“. Termenul poate de-
semna diversitate de stiluri figurate (ex., 2:19-
22, 3:23-25, 4:3-9, 26-32, 7:15-17, 13:28).
Dar în general pilda este un scurt discurs care
prezintã un adevãr spiritual printr-o compa-
raþie foarte sugestivã. Adevãrul de învãþat
este comparat cu ceva din naturã sau cu o
experienþã din viaþa de zi cu zi. O pildã ex-
primã de obicei un singur adevãr important,
deºi, ocazional, o trãsãturã subordonatã
poate extinde înþelesul ei general (cf. 4:3-9,
13-20, 12:1-12). Pilda îi îndeamnã pe ascultã-
tori sã adopte o anumitã atitudine într-o situ-
aþie datã, sã o analizeze ºi sã aplice adevãrul
învãþat în viaþa lor. (Vezi lista cu cele 35 de
pilde ale lui Isus la Matei 7:24-27.)
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1. REZUMAT INTRODUCTIV (4:1-2)
(Mat. 13:1-2)
4:1-2. Încã o datã (cf. 2:13, 3:7) Isus în-

vãþa o mare mulþime lângã mare (Marea
Galileii). Era foarte mult norod, aºa cã El a
trebuit sã Se suie într-o corabie, pe mare ºi
sã-i înveþe pe cei care stãteau pe mal. De data
aceasta El îi învãþa multe lucruri în pilde.

2. PILDA SEMÃNÃTORULUI (4:3-20)
a. Isus spune pilda semãnãtorului (4:3-9) 

(Mat. 13:3-9, Luca 8:4-8)
ªi înainte, ºi dupã ce Isus a spus aceastã

pildã, El a îndemnat mulþimea sã asculte cu
atenþie (cf. Mar. 4:3, 9, 23).

4:3-9. În timp ce semãnãtorul împrãºtia
sãmânþa peste câmpul lui, o parte din sã-
mânþã a cãzut lângã drum (cf. 2:23). O altã
parte a cãzut pe un loc stâncos ce nu avea
suficient pãmânt, deoarece calcarul era a-
proape de suprafaþã. O altã parte a cãzut în-
tre spini (pãmânt pe care erau seminþe de
plante cu spini). O altã parte a cãzut în pã-
mânt bun.

Nu toatã sãmânþa a produs roadã. Pãsã-
rile... au mâncat sãmânþa care a cãzut pe
drum (4:4). Soarele a uscat plantele slabe
care au rãsãrit îndatã (euthys, cf. 1:10) în
pãmântul puþin adânc ºi stâncos, ºi ele s-au
vestejit (4:6). Spinii  au crescut ºi au înecat
celelalte plante, fãcându-le neroditoare   (v. 7).

Prin contrast, sãmânþa de pe pãmântul
bun a prins rãdãcini, se înãlþa ºi creºtea ºi
a adus o recoltã abundentã. A adus roadã
pânã la de treizeci, ºaizeci ºi chiar de o sutã
de ori mai mult decât ceea ce fusese semãnat
(v. 8), în funcþie de fertilitatea solului. În acea
vreme o recoltã de 10 la 1 era consideratã
bunã.

b. Isus explicã de ce învaþã în pilde (4:10-12)
(Mat. 13:10-17, Luca 8:9-10)
4:10. Schimbarea de scenã de aici este

semnificativã. Cele relatate în versetele 10-
20 se întâmplã mai târziu (cf. v. 35-36, Mat.
13:36), dar Marcu le plaseazã aici pentru a
ilustra principiul enunþat în Marcu 4:11, 33-
34 arãtând prin aceasta importanþa pildelor.
Când Isus a fost singur cu cei ce erau în
jurul Lui (alþi ucenici adevãraþi, cf. 3:34)
împreunã cu cei doisprezece, ei L-au între-
bat despre pilde în general ºi despre pilda
semãnãtorului în particular (cf. 4:13).

4:11-12. Aceste versete trebuie vãzute în
contextul necredinþei ºi ostilitãþii (cf. 3:6, 21-
22, 30). Celor care aþi crezut, vouã (cuvântul

este subliniat în gr. fiind primul în propo-
ziþie), ucenicilor, Dumnezeu v-a dat sã cu-
noaºteþi taina Împãrãþiei lui Dumnezeu (cf.
1:15). Dar pentru cei ce sunt afarã (afarã
din cercul ucenicilor, mulþimea care nu
crede) toate lucrurile, mesajul ºi misiunea
Lui, sunt înfãþiºate în pilde. Cuvântul
„pilde“ are aici sensul special de ,,vorbire
enigmaticã“. Mulþimea nu Îl înþelegea cu
adevãrat pe Isus.

Amândouã grupurile au fost confruntate
de Isus ºi mesajul Lui (cf. 1:14-15). Dumne-
zeu i-a ajutat pe ucenici sã vadã în El ,,taina“
(mystçrion) Împãrãþiei. Aceasta se referã la
descoperirea planului Împãrãþiei prezente a
lui Dumnezeu, care trebuia sã fie o erã a
„semãnatului“ (cf. 4:13-20, 13:10). Acest plan
le fusese ascuns profeþilor, dar acum a fost
revelat oamenilor aleºi de Dumnezeu (cf.
16:25-26).

„Taina“ fundamentalã, comunã tuturor pil-
delor despre Împãrãþie, este aceea cã, în Isus,
domnia lui Dumnezeu (Împãrãþia) a intrat în
experienþa umanã într-o nouã formã spiritualã.
Ucenicii au crezut în Isus. Dumnezeu le-a dat
deja (dedotai, perf. pasiv) aceastã „tainã“,
deºi pânã acum ei au înþeles prea puþin din
adevãrata importanþã a impactului ei.

Pe de altã parte, cei orbiþi de necredinþã
nu vedeau în Isus altceva decât o ameninþare
la adresa existenþei lor. Ei L-au respins ºi nu
au ajuns sã cunoascã „taina“ Împãrãþiei lui
Dumnezeu. Pildele spuse de Isus aveau drept
scop sã ascundã de ei adevãrurile conþinute în
ele.

Ei erau ca evreii din zilele lui Isaia (Is.
6:9-10). Isaia a spus cã aceastã orbire ºi
surzenie spiritualã care s-a abãtut peste popor
era o judecatã a lui Dumnezeu. El a vorbit
special despre respingerea de cãtre naþiunea
Israel a revelaþiei lui Dumnezeu, mai ales aºa
cum se exprima ea în persoana lui Isus. Ei
vedeau sau auzeau ilustraþia folositã în pildã,
însã nu îi înþelegeau semnificaþia spiritualã.
Ca nu cumva (mçpote) sã se întoarcã la
Dumnezeu ºi sã li se ierte pãcatele.

Aceasta nu înseamnã cã cei care Îl ascul-
tau pe Isus nu aveau posibilitatea sã creadã în
El. Dar dupã ce ºi-au închis minþile în mod
repetat faþã de mesajul Lui (cf. 1:15), li s-a
refuzat înþelegerea acestui mesaj, prin apelul
lui Isus la pilde. Totuºi chiar ºi pildele, care
ascundeau adevãrul, erau destinate sã îndem-
ne la gândire, sã ilumineze ºi în cele din urmã
sã reveleze mesaj (cf. 12:12). Pildele respec-
tau într-un mod unic libertatea oamenilor de
a crede, demonstrând în acelaºi timp cã o
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astfel de decizie este luatã doar dacã Dum-
nezeu face posibil acest lucru (cf. 4:11a).

c. Explicaþia datã de Isus pildei semãnãtorului 
(4:13-20)
(Mat. 13:18-23, Luca 8:11-15)
4:13. Cele douã întrebãri accentueazã

aici importanþa pildei semãnãtorului. Dacã
ucenicii lui Isus nu „înþelegeau“ (oidate,
„înþelegere intuitivã“) semnificaþia ei, atunci
ei nu puteau „înþelege“ (gnôsesthe, „înþelegere
prin experienþã“) nici toate celelalte pilde
despre Împãrãþie.

4:14-20. Semãnãtorul nu este identi-
ficat, dar contextul aratã cã el îl reprezintã
probabil pe Isus ºi pe toþi cei care seamãnã
(proclamã) Cuvântul (mesajul) lui Dumne-
zeu, care este sãmânþa (cf. 1:15, 45, 2:2,
6:12). În versetele 4:15-20 intervine o schim-
bare: tipurile de pãmânt reprezintã diverse
tipuri de ascultãtori în care este semãnatã
sãmânþa. 

Mulþi oameni dau unul dintre cele trei
rãspunsuri negative la mesajul lui Isus. Unii
ascultã Cuvântul cu o indiferenþã generatã de
o inimã împietritã. Satana (ca ºi pãsãrile)...
vine imediat (euthys, cf. 1:10) ºi ia Cuvântul
semãnat. Ca urmare nu existã nici un
rãspuns.

Alþii aud Cuvântul ºi îl primesc printr-o
declaraþie de acceptare rapidã (euthys) ºi entu-
ziastã, dar superficialã. Dar îl þin numai pânã
la o vreme, deoarece Cuvântul nu prinde
rãdãcinã în ei. Cum vine un necaz (lit.,
încercare) sau o prigonire (ca dogoarea soa-
relui) din pricina Cuvântului, se leapãdã
(skandalizontai, „resping“, cf. comentariilor
de la 14:27) îndatã (euthys). Credinþa lor se
dovedeºte a nu fi veritabilã.

Alþii... aud Cuvântul, dar sunt preo-
cupaþi de grijile ºi bogãþiile acestei vieþi.
Trei preocupãri concurente — grijile acestei
vieþi ce distrag atenþia (lit., „acest veac“),
înºelãciunea (momeala înºelãtoare a) bogã-
þiilor ºi poftele altor lucruri în locul Cuvân-
tului — intrã în viaþa lor (ca spinii care cresc
viguros peste plante). Aceste lucruri îneacã
Cuvântul ºi-l fac (Cuvântul, nu pe cel ce
aude) neroditor (cf. 10:22), ceea ce dove-
deºte cã ascultãtorii nu sunt credincioºi ade-
vãraþi.

În contrast cu aceºtia, alþii... aud Cuvân-
tul, îl primesc (paradechontai, „îl acceptã
pentru ei“) ºi fac roadã, sau aduc roadã spi-
ritualã. Aceºtia sunt ucenicii veritabili. La
viitorul seceriº ei vor avea o recoltã diversã:

treizeci, ºaizeci sau... o sutã (cf. 4:24-25 cu
Mat. 26:14-30, Luca 19:11-27).

A rãspândi vestea despre Împãrãþia lui
Dumnezeu este ca ºi cum ai semãna sãmânþã
în mai multe tipuri de sol. La prima venire a
lui Isus ºi în aceastã erã, Împãrãþia este în
general ascunsã din cauza opoziþiei satanice
ºi a necredinþei. Dar, în ciuda acestor lucruri,
domnia lui Dumnezeu preia controlul în cei
care acceptã mesajul lui Isus, ºi domnia se
manifestã prin roada spiritualã. Dar Împãrãþia
lui Dumnezeu va fi întemeiatã vizibil pe
pãmânt abia la a doua venire a lui Isus cu o
glorie care încã nu a fost descoperitã (cf. Mar.
13:24-27). Atunci va fi un seceriº îmbelºu-
gat. Astfel aceastã pildã înfãþiºeazã Împãrãþia
lui Dumnezeu atât în starea ei prezentã, încã
tãinuitã, cât ºi în starea ei viitoare, în deplinã
slavã (cf. 1:14-15).

3. PILDA LUMINII ªI A MÃSURII (4:21-25)
(LUCA 8:16-18, MAT. 5:15 ªI LUCA 
11:33, MAT.7:2 ªI LUCA 6:38, 
MAT.10:26 ªI LUCA 12:2, MAT. 13:12,
25:29 ªI LUCA 19:26)
Isus a folosit parabolele din aceste versete

în ocazii diferite (cf. referinþelor anterioare).
Dar Marcu le-a plasat aici deoarece mesajul
lor întãreºte mesajul lui Isus din pildele Împã-
rãþiei ºi pentru cã demonstreazã nevoia unui
rãspuns adecvat la mesajul lor. Marcu 4:23-
24a reaminteºte versetele 3 ºi 9, indicând cã
Marcu a înþeles aceste cuvinte ca fãcând parte
din învãþãtura în pilde a lui Isus adresatã tutu-
ror (cf. v. 26, 30), ºi nu ca fiind o continuare
a adresãrii destinatã exclusiv ucenicilor.

4:21-23. În aceastã pildã, Isus a subliniat
faptul evident cã lumina, un fitil aprins în-
tr-un vas de lut puþin adânc, plin de ulei, nu
este menitã sã fie ascunsã sub un vas de
mãsurã, baniþã (aºa cum se fãcea la culcare)
sau sub pat (lit., „canapeaua pe care cineva
stãtea întins in timpul unui ospãþ“). Din
contrã, ea era menitã sã fie pusã în sfeºnic de
unde lumina ei se rãspândeºte pretutindeni.
Apoi Isus a explicat (gar, pentru cã): cãci
nu este nimic ascuns sau tãinuit (pe timpul
nopþii) care sã nu fie descoperit (ziua).
Aceastã povestire preluatã din viaþa de zi cu
zi transmite un adevãr spiritual pentru oricine
care vrea sã înveþe din ea.

4:24-25. Dacã o persoanã acceptã ves-
tirea Lui (cf. 1:15), Dumnezeu îi va face parte
în Împãrãþia Sa acum iar în manifestarea ei
viitoare i se va da ºi mai mult (cf. 4:21-23).
Dar dacã cineva respinge Cuvântul Lui, acela
suferã o pierdere absolutã deoarece într-o zi i

Marcu 4:13-25
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se va lua chiar ºi ocazia pe care o are de a
participa la Împãrãþie în prezent.

4. PILDA CU SÃMÂNÞA (4:26-29)
Aceasta este singura pildã care apare

doar în Marcu. Ca ºi pilda semãnãtorului,
prezintã o imagine cuprinzãtoare ºi uºor de
înþeles a venirii Împãrãþiei lui Dumnezeu,
imagine care vizeazã: semãnatul (v. 26), creº-
terea (v. 27-28) ºi seceriºul (v. 29), accentul
cãzând pe faza de creºtere. Numai o singurã
persoanã, semãnãtorul (care nu este identifi-
cat), apare în toate trei fazele.

4:26. Cuvintele iniþiale din aceastã pildã
sunt: „Cu Împãrãþia lui Dumnezeu este
aºa…“. În prima fazã, semãnãtorul aruncã...
sãmânþa în pãmânt.

4:27-28. În a doua fazã, semãnãtorul
apare dar nu este activ. Dupã ce a plantat
sãmânþa, el o lasã ºi se duce la treburile lui
noaptea ºi ziua fãrã sã-ºi facã griji pentru
sãmânþã. Între timp sãmânþa încolþeºte ºi
creºte într-un mod pe care el nu îl ºtie ºi nu
îl poate explica.

Pãmântul rodeºte grâne care se dezvoltã
spre maturitate în mai multe stadii succesive.
Solul face aceasta singur (automatç, compa-
rã cu cuvântul „automat“). Acest cuvânt gre-
cesc cheie (accentuat prin poziþie) poate fi
tradus drept „fãrã o cauzã vizibilã“ referin-
du-se astfel la lucrarea fãcutã de Dumnezeu
(cf. situaþiilor similare din Ios. 6:5, Iov 24:24,
Fapte 12:10). Dumnezeu lucreazã în sãmânþa
purtãtoare de viaþã care, dacã a fost plantatã
în pãmânt bun, creºte treptat ºi produce roadã
fãrã intervenþia umanã.

4:29. Semãnãtorul este cel mai interesat
de faza a treia a seceriºului. Oricând (în vii-
tor) este coaptã roada, el pune îndatã
(euthys, cf.1:10) secera în ea (lit., „trimite
secera“, o figurã de stil pentru „trimite sece-
rãtorii“; cf. Ioel 3:13) pentru cã a venit
seceriºul (parestçken, „stã gata“).

Unii exegeþi ai Bibliei considerã aceastã
pildã o imagine a evanghelizãrii. Unii consi-
derã cã ea descrie creºterea spiritualã a cre-
dinciosului. Alþii o considerã o imagine a
venirii Împãrãþiei lui Dumnezeu prin lucrarea
suveranã ºi tainicã a lui Dumnezeu. Accentul
cade pe creºtere la iniþiativa lui Dumnezeu, în
faza interimarã dintre propovãduirea de cãtre
Isus (Semãnãtorul umil) ºi a ucenicilor Sãi ºi
manifestarea finalã a Împãrãþiei prin Isus
(Secerãtorul cel puternic). În lumina versetu-
lui Marcu 4:26a ºi a contextului general al
pildelor despre Împãrãþie, este de preferat al
treilea punct de vedere.

5. PILDA GRÃUNTELUI DE MUªTAR 
(4:30-32)
(MAT. 13:31-32; LUCA 13:38-19)
4:30-32. Aceastã pildã are o introducere

elaboratã formatã dintr-o întrebare dublã,
care spune în esenþã cã apariþia Împãrãþiei
lui Dumnezeu se aseamãnã cu ce se întâmplã
cu un grãunte de muºtar (muºtarul negru
obiºnuit, sinapis nigra) dupã ce este semãnat
în pãmânt. În concepþia evreilor, dimensiu-
nile mici ale acestui grãunte erau proverbiale,
deoarece era cea mai micã dintre toate se-
minþele semãnate pe ogoare. Într-un gram se
cuprind între 725 ºi 760 de seminþe de
muºtar. Tufa de muºtar este o plantã anualã
care, crescând din sãmânþã, se face mai mare
decât toate zarzavaturile (ta lachana, „tufe
mari de plante anuale, care cresc repede“)
din Palestina, ajungând la o înãlþime de 4–5
metri în câteva sãptãmâni. Pãsãrile cerului
(pãsãrile sãlbatice) sunt atrase de seminþele
acestei tufe ºi de umbra dintre ramuri
(cf. TDNT, S.V. „sinapi“ 7:278-91). Aceastã
pildã accentueazã contrastul dintre cea mai
micã dintre seminþe ºi creºterea ei pânã ce
devine cea mai înaltã tufã. Ea pune în contrast
începutul insignifiant, tainic chiar, al Împã-
rãþiei lui Dumnezeu întrupate în prezenþa lui
Isus, cu mãreþia rezultatului final de la a doua
Sa venire, atunci când va întrece toate
împãrãþiile pãmântului în putere ºi slavã.

Referirea la pãsãri ar putea sã indice
pur ºi simplu mãrimea surprinzãtoare a rezul-
tatului final. Sau ar putea reprezenta forþele
rãului (cf. v. 4), dar acesta ar fi semnul unei
dezvoltãri anormale a Împãrãþiei lui Dum-
nezeu. Probabil cã ele reprezintã încorporarea
neevreilor în programul Împãrãþiei lui
Dumnezeu (cf. Eze. 17:22-24; 31:6). Dum-
nezeu a început sã facã prin misiunea lui
Isus ceea ce a promis cã va face (Eze. 17).
(Totuºi Împãrãþia nu trebuie sã fie identificatã
cu Biserica; cf. comentariilor de la Mar.
1:15.)

6. REZUMAT FINAL (4:33-34)
4:33-34. Aceste versete rezumã scopul ºi

modul în care Isus a abordat învãþãtura prin
pilde (cf. v. 11-12). Practica Sa obiºnuitã era
sã vesteascã (cf. 1:15) Cuvântul mulþimilor
ºi ucenicilor prin pilde pe care El le adapta la
nivelul lor de înþelegere.

Datoritã concepþiilor greºite despre Îm-
pãrãþia lui Dumnezeu, Isus… nu îi învãþa
deloc fãrã pildã (în vorbirea figuratã). Dar
ucenicilor Sãi, când erau singuri, la o parte
(kat’idian; cf. 6:31-32; 7:33; 9:2, 28; 13:3)

Marcu 4:26-34
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le lãmurea (lit., „continua sã explice“) toate
lucrurile despre misiunea Sa ºi despre relaþia
acesteia cu Împãrãþia lui Dumnezeu. Acest
mod de abordare dual, ilustrat aici, în capi-
tolul 4, este folosit în tot restul Evangheliei
dupã Marcu.

E. Minunile lui Isus care demonstrau 
puterea Lui suveranã (4:35-5:43)
Seria de pilde prezentate de Marcu este

urmatã de o serie de minuni care aratã cã
ceea ce Isus fãcea (lucrãrile Sale) autentifica
ce spunea El (cuvintele Sale). Amândouã sunt
legate intrinsec de prezenþa domniei suverane
a lui Dumnezeu (Împãrãþia) în Isus.

Marcu plaseazã toate minunile pe care
le consemneazã înainte de versetul 8:27 cu
doar trei excepþii. (cf. lista „Minunile lui
Isus“ de la Ioan 2:1-11.) Scopul acestui aran-
jament este sã scoatã în evidenþã cã Isus nu a
vrut sã le vorbeascã ucenicilor Sãi despre
moartea ºi învierea Sa pânã ce ei nu-L vor fi
recunoscut în mod deschis ca Mesia trimis de
Dumnezeu.

Aceastã secþiune conþine patru minuni
care aratã clar autoritatea lui Isus asupra
diverselor puteri ostile: o furtunã pe mare
(4:35-41); posesiunea demonicã (5:1-20); o
boalã fizicã incurabilã (5:25-34); ºi moartea
(5:21-24, 35-43).

1. POTOLIREA FURTUNII PE MARE 
(4:35-41)
(MAT. 8:23-27; LUCA 8:22-25)
4:35-37. Detaliile foarte vii sugereazã cã

Marcu a consemnat relatarea unui martor
ocular, probabil Petru. În aceeaºi zi în care
a învãþat norodul pe þãrmul mãrii (cf. v. 1),
seara Isus a luat iniþiativa ºi a hotãrât sã
treacã în partea cealaltã (de est) a Mãrii
Galileii împreunã cu cei doisprezece ucenici
ai Sãi. Deºi acest lucru nu este specificat,
probabil cã Isus dorea sã fie departe de mul-
þimi ºi sã Se odihneascã. El cãuta de aseme-
nea o nouã sferã de lucrare (cf. 1:38). Chiar ºi
aºa, li s-au alãturat ºi alte corãbii în care erau
cei care doreau sã rãmânã cu Isus.

Ucenicii Sãi, mai mulþi dintre ei fiind
pescari experimentaþi, au preluat conducerea
acestei cãlãtorii. Cuvintele aºa cum era se
referã la versetul 4:1 ºi leagã lucrarea de
învãþare a lui Isus desfãºuratã într-o corabie
de facerea unor minuni, lucrare care s-a
desfãºurat tot într-o corabie (cf. modului

de adresare al ucenicilor, „Învãþãtorule,“
v. 38).

Cãlãtoria a fost întreruptã brusc de o
mare furtunã de vânt, obiºnuitã pe acest
lac înconjurat de dealuri înalte ºi vãi înguste,
care provocau curenþi puternici de aer. În  tim-
pul nopþii o furtunã era deosebit de primejdi-
oasã ºi în situaþia de faþã valurile erau arun-
cate în corabie (lit., „se revãrsau într-una în“)
aºa cã mai cã se umplea corabia.

4:38-39. Obosit dupã o zi întreagã în care
a învãþat mulþimile, Isus dormea la cârmã
pe cãpãtâi, un fel de pernã de piele pe care
stãteau marinarii. Ucenicii, cuprinºi de panicã,
L-au deºteptat cu un strigãt de reproº (cf.
5:31; 6:37; 8:4, 32) pentru aparenta Sa indi-
ferenþã faþã de situaþia lor. Deºi Îi spuneau
Învãþãtorule (cuvântul gr. pentru ebr. Rabbi),
ei încã nu înþelegeau învãþãtura Lui.

Isus a certat (lit., „a poruncit“; cf. 1:25)
vântul ºi a zis mãrii „Taci! Fãrã gurã!“ (forþa
timpului perf. în gr. pephimôso). Acest verb,
tradus aici prin „Fãrã gurã!“ era un fel de ter-
men tehnic ce desemna deposedarea unui
demon de puterea sa (cf. 1:25) ºi poate sugera
faptul cã Isus a recunoscut puteri demonice
în spatele acestei furtuni cumplite. Dar la
porunca Sa vântul a stat ºi s-a fãcut o liniºte
mare, adicã marea a devenit complet calmã.

4:40-41. Isus i-a mustrat pe ucenicii Sãi
pentru cã au fost aºa de fricoºi (deiloi, „o
teamã laºã“) într-o situaþie de crizã. În ciuda
învãþãturilor date de Isus (v. 11, 34), uceni-
cilor încã nu le era clar cã autoritatea ºi
puterea lui Dumnezeu erau prezente în Isus.
Acest lucru a vrut El sã îl spunã prin a doua
Sa întrebare: Tot n-aveþi credinþã? (cf. 7:18;
8:17-21, 33; 9:19).

Prin potolirea furtunii Isus ªi-a asumat
o autoritate a cãrei exercitare era atributul ce
Îi revenea exclusiv lui Dumnezeu în Vechiul
Testament (cf. Ps. 89:8-9; 104:5-9; 106:8-9;
107:23-32). De aceea ucenicii au fost apucaþi
de o mare fricã când au vãzut cã pânã (chiar)
ºi forþele naturii Îl ascultã. Verbul tradus prin
„i-a apucat o mare fricã“ (de la phobeomai,
„a avea o groazã îmbinatã cu respect“; cf.
deilos, „teamã laºã“, în Marcu 4:40) se referã
la reverenþa care-i cuprinde pe oameni în
prezenþa unei puteri supranaturale (cf. 16:8).
Totuºi întrebarea pe care ºi-o puneau unii
altora: Cine este acesta? aratã faptul cã ei nu
au înþeles pe deplin semnificaþia tuturor celor
întâmplate.

Marcu 4:35-41
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2. VINDECAREA ÎNDRÃCITULUI DIN 
ÞINUTUL GADARENILOR (5:1-20)
(MAT. 8:28-34; LUCA 8:26-39)

a. O descriere a îndrãcitului (5:1-5)
5:1. Isus ºi ucenicii Sãi au ajuns pe par-

tea de est a mãrii (Marea Galileii) în þinutul
Gadarenilor. Manuscrisele greceºti diferã în
ceea ce priveºte localizarea precisã a acestui
þinut, fiind citate trei nume: þinutul gadareni-
lor (Mat. 8:28), gherghesenilor (dupã Origen)
ºi gherasenilor (vezi comentariilor de la
Luca 8:26). Dovezi demne de crezare indicã
drept corectã ipoteza þinutului gherasenilor,
care probabil cã se referea la micul oraº
Gersa (actualmente Khersa) localizat pe þãr-
mul estic al mãrii. Majoritatea locuitorilor
ora-ºului erau neevrei (cf. Marcu 5:11, 19).

5:2-5. Detaliile vii ale acestei întâmplãri
reflectã atât relatarea unui martor ocular, cât
ºi relatarea localnicilor care erau obiºnuiþi cu
acest îndrãcit. Când (euthys, cf.1:10) a ieºit
Isus din corabie, a întâlnit un om care ieºea
(ek, „afarã din“) din morminte, stãpânit de
un duh necurat (cf. 5:8, 13 cu 1:23). Mor-
mintele erau probabil grote sãpate în roca
dealurilor din împrejurimi, care erau folosite
ca morminte ºi în care bântuiau câteodatã
oameni demenþi. Matei spune cã erau mai
mulþi îndrãciþi, pe când Marcu ºi Luca ºi-au
îndreptat atenþia asupra unui singur caz,
probabil cel mai grav.

Marcu 5:3-5 descrie detaliat starea
dramaticã a acestui îndrãcit. El îºi avea
locuinþa în morminte (era un proscris) ºi era
de nestãpânit, pentru cã nimeni nu mai
putea sã-l þinã legat (de la damazô, „a lega
un animal sãlbatic“), nici chiar cu picioarele
în obezi sau cu cãtuºe la mâini. El stãtea zi
ºi noapte în morminte ºi pe munþi, þipând
sãlbatic ºi tãindu-se cu pietre ascuþite, pro-
babil o formã demonicã de închinare. 

Un astfel de comportament aratã cã pose-
darea demonicã nu este numai boalã sau
demenþã, ci o încercare satanicã disperatã de
a deforma ºi distruge chipul lui Dumnezeu în
om (cf. TDNT, s.v. „daimôn,“ 2:18-19).

b. Porunca datã demonului (5:6-10)
5:6-7. Scurta menþionare a întâlnirii lui

Isus cu îndrãcitul (v.2) este acum relatatã mai
detaliat. Trei lucruri indicã faptul cã demo-
nul care îl poseda pe acel om era pe deplin
conºtient de originea divinã a lui Isus ºi de
puterea Lui superioarã: el a îngenunchiat îna-
intea Lui ( în semn de recunoaºtere a
autoritãþii, nu de veneraþie), a folosit numele
divin al lui Isus într-o încercare de a câºtiga

controlul asupra Lui (cf. 1:24) ºi L-a rugat cu
obrãznicie sã nu-l pedepseascã. Cuvintele:
Dumnezeului Celui Prea Înalt erau folosite
în Vechiul Testament deseori de cãtre nee-
vrei pentru a se referi la superioritatea Dum-
nezeului lui Israel faþã de toþi zeii inventaþi de
om (cf. Gen. 14:18-24, Num. 24:16, Is.
14:14, Dan. 3:26, 4:2, cf. comentariilor de la
Mar. 1:23-24).

Expresia jur în Numele lui Dumnezeu,
era folositã în exorcisme ºi ar putea fi
interpretatã ,,Te implor prin (fac apel la)
Dumnezeu“. Demonul nu voia ca Isus sã-l
chinuiascã trimiþându-l la pedeapsa lui finalã
(cf. 1:24, Mat.8:29, Luca 8:31).

5:8. Acest verset este un scurt comenta-
riu explicativ (gar, pentru cã) fãcut de Marcu
(cf. 6:52). Isus i-a poruncit demonului sã-l
pãrãseascã pe omul acela. Pe parcursul
acestei secþiuni existã o fluctuaþie între per-
sonalitatea omului ºi demonul care îl poseda.

5:9-10. Aceste versete rezumã conver-
saþia versetului 7. Demonul a spus prin inter-
mediul omului: Numele meu este Legiune
pentru cã suntem mulþi. Acest om era con-
trolat de mai multe puteri ale rãului ºi acestea
îl supuneau unei opresiuni intense. Ei îl chi-
nuiau ca o forþã unitã sub conducerea unui
singur demon, purtãtorul lor de cuvânt.
Aceasta reiese din alternarea pronumelor la
singular („meu“) ºi la plural („suntem“). În
mod repetat, demonul care era conducãtorul
celorlalþi Îl ruga stãruitor pe Isus sã nu-i
trimitã afarã din þinutul acela (lit. „regiune“,
cf. v. 1) exilându-i într-un loc pustiu, unde nu
puteau chinui oameni.

Cuvântul în limba latinã „Legiune“, foar-
te cunoscut în Palestina, denumea un regi-
ment din armata romanã de aproximativ
6.000 de soldaþi, deci ºi aici însemna un
numãr foarte mare (cf. v. 15). Pentru cei aflaþi
sub dominaþie romanã acest cuvânt sugera
fãrã îndoialã o mare putere ºi opresiune.

c. Pierderea turmei de porci (5:11-13) 
5:11. Evreii considerau porcii animale

„necurate“ (cf. Lev. 11:7). Dar fermierii din
partea de est a Mãrii Galileii, cu o populaþie
formatã predominant din neevrei, creºteau
porci pentru pieþele de carne din Decapole,
cele „10 cetãþi“ ale acelei regiuni (cf. Mar.
5:20).

5:12-13. Demonii (cf. v. 9) L-au rugat
pe Isus sã-i trimitã în (eis aici sugereazã
miºcarea spre) porci pentru ca sã intre în ei,
gãsindu-ºi astfel un nou loc în care sã stea. Ei
ºtiau cã sunt obligaþi sã se supunã poruncii lui
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Isus ºi, printr-o încercare disperatã de a evita
sã fie trimiºi într-o stare imaterialã pânã la
judecata finalã, au fãcut aceastã cerere.

Isus le-a dat voie sã intre în acei porci.
Când demonii au pãrãsit omul ºi au intrat în
porci, cei aproape douã mii de porci care
formau turma s-au repezit de pe râpã în
mare ºi s-au înecat (lit., „unul dupã altul, ei
s-au înecat“). „Marea“ simboliza probabil
domeniul satanic.  

d. Cererea locuitorilor oraºului (cf. 5:14-17)
5:14-15. Porcarii au fugit înspãimântaþi

ºi au dat de ºtire despre aceastã întâmplare
uimitoare în cetate (probabil Gersa; cf. v. 1)
ºi prin satele vecine. Ceea ce au relatat ei era
de necrezut, aºa cã mulþi au ieºit sã inves-
tigheze ei înºiºi acest eveniment. Ei l-au vã-
zut pe cel ce fusese îndrãcit ºezând jos
îmbrãcat (cf. Luca 8:27) ºi întreg la minte,
raþional ºi cu un deplin control asupra fiinþei
sale (contrast Mar. 5:3-5). Atât de deplinã a
fost transformarea, încât locuitorii oraºului
s-au înspãimântat (cf. 4:41).

5:16-17. Porcarii (ºi probabil ºi ucenicii)
le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel
îndrãcit ºi cu porcii, un detaliu pe care
Marcu îl accentueazã pentru a arãta cã cea
mai mare îngrijorare a oamenilor era pier-
derea lor economicã ºi nu omul. Ca rezultat,
locuitorii au început sã-L roage pe Isus sã
plece. Se pare cã ei s-au temut cã vor pierde
ºi mai mult dacã El va rãmâne în þinutul lor.
Nu existã vreo dovadã cã El S-a mai întors
vreodatã în acel þinut.

e. Cererea omului eliberat (5:18-20)  
5:18-20. În contrast cu ceilalþi locuitori

ai þinutului (cf. v. 17), omul care fusese
îndrãcit Îl ruga (parekalei, acelaºi cuvânt
folosit de demon, v. 10) sã-l lase sã rãmânã
cu El. Minunile lui Isus îi resping pe unii (v.
15-17) ºi îi atrag alþii (v. 18-20).

Cuvintele „sã rãmânã cu El“ (lit., „ca sã
poatã sã fie cu El“) reamintesc de o propo-
ziþie similarã din 3:14, care prezintã unul
dintre motivele pentru care Isus i-a chemat pe
cei doisprezece. Acesta este sensul în care
trebuie înþeles refuzul lui Isus la cererea
omului.

Isus i-a zis sã se ducã acasã (la familia
lui) la ai sãi (poporul sãu) de care a fost
înstrãinat ºi sã le povesteascã tot ce
Domnul, Dumnezeul Cel Prea Înalt (cf. 5:7,
Luca 8:39) a fãcut pentru el ºi cum a avut
milã de el. Omul a ascultat ºi a început sã
vesteascã (cf. Mar. 1:4, 14) prin Decapole (o

ligã formatã din zece cetãþi care, cu excepþia
uneia singure, se aflau la est de Iordan)
lucrãrile minunate pe care le-a fãcut Isus
(cf. „Domnul“, 5:19). Cei care îl auzeau se
minunau (ethaumazon, cf. „uimiþi“, 6:6a,
12:17, 15:5, 44).

Deoarece omul acesta era dintre neevrei
ºi activitatea lui de propovãduire se restrân-
gea la o regiune a neevreilor, unde Isus nu
era bine primit, Isus nu i-a dat porunca Lui
obiºnuitã de a pãstra tãcerea cu privire la ceea
ce i se întâmplase (cf. 1:44, 5:43, 7:36).

3. FEMEIA BOLNAVÃ DE HEMORAGIE 
ªI FIICA LUI IAIR (5:21-43)
(MAT. 9:18-26, LUCA 8:40-56)
Aceastã secþiune, ca ºi Marcu 3:20-35,

are o structurã tip „sandviº“. Relatarea învi-
erii fiicei lui Iair din morþi (5:21-24, 35-43)
este întreruptã de relatarea întâmplãrii cu
femeia bolnavã de hemoragie (5:25-34).
Acest episod al vindecãrii femeii, care pãrea
sã producã o întârziere cu rezultate dezas-
truoase pentru ajungerea lui Isus la casa lui
Iair, a garantat de fapt readucerea la viaþã a
fiicei lui Iair. Totul a fost planificat în mod
providenþial pentru a testa ºi a întãri credinþa
lui Iair.

a. Cererea stãruitoare a lui Iair (5:21-24)
(Mat. 9:18-19, Luca 8:40-42)
5:21-24. Isus ºi ucenicii Lui s-au întors

pe cealaltã parte a Mãrii Galileii (vesticã),
probabil în Capernaum. Ca ºi înainte în acest
þinut, mult norod s-a adunat în jurul Lui pe
când El stãtea încã lângã mare.

În acest timp, Iair a venit la El. Ca un
fruntaº al sinagogii, el era un laic respon-
sabil cu administrarea clãdirii sinagogii ºi a
serviciilor de închinare. Era unul din condu-
cãtorii respectaþi din aceastã comunitate. Nu
toþi liderii religioºi erau ostili faþã de Isus.

Fetiþa lui Iair (singurul copil la pãrinþi,
Luca 8:42) trãgea sã moarã (lit., „era pe
punctul de a muri“). Relatarea foarte scurtã
fãcutã de Matei acestui eveniment (118
cuvinte faþã de cele 265 folosite de Marcu)
adaugã cã fetiþa murise deja (Mat. 9:18). Cu
umilinþã, Iair I-a fãcut o rugãminte stãru-
itoare (lit., „L-a rugat mult“, cf. Mar. 5:10)
lui Isus sã vinã ºi sã-ªi punã mâinile peste
ea ca sã se facã sãnãtoasã (lit., „salvatã“,
izbãvitã de moartea fizicã) ºi sã trãiascã.
Practica „punerii mâinilor“ pentru vindecare
simboliza transferul de vitalitate cãtre un
receptor care era în nevoie; în popor, era
asociatã cu vindecãrile fãcute de Isus (cf. 6:5,

Marcu 5:14-24

122

MARCU.QXD  04.01.2005  21:54  Page 122



7:32, 8:23, 25). Iair probabil aflase deja
despre puterea lui Isus din cele ce se petre-
cuserã mai înainte (cf. 1:21-28) ºi era convins
cã El putea sã salveze viaþa fiicei sale.

În timp ce Isus a plecat cu el, un mare
norod mergea dupã El ºi-L îmbulzea
(„continua sã se îngrãmãdeascã“, de la synth-
libô, cf. v. 31).

b. Vindecarea femeii bolnave de hemoragie 
(5:25-34)
(Mat. 9:20-22, Luca 8:43-48)
5:25-27. O femeie, al cãrei nume nu este

menþionat, suferind de o boalã incurabilã, s-a
alãturat mulþimii. Ea suferise timp de dois-
prezece ani de o scurgere de sânge. Aceastã
boalã putea fi o dereglare menstrualã cronicã
sau o hemoragie uterinã. Starea ei fãcea ca
din punct de vedere ritual ea sã fie necuratã
(cf. Lev. 15:25-27), excluzând-o de la relaþii
sociale normale, deoarece oricine venea în
contact cu ea devenea „necurat“.

Ea a suferit mult în urma unor tratamente
aplicate de mulþi doctori ºi cheltuise tot ce
avea în încercarea disperatã de a se vindeca.
Nimic nu a ajutat-o; de fapt, situaþia ei a
devenit ºi mai rea.

Dar pentru cã a auzit despre puterea
vindecãtoare (care a determinat credinþa ei),
a venit pe dinapoi prin mulþime ºi s-a atins
de haina Lui (veºmântul exterior). A fãcut
acest lucru în ciuda „necurãþiei“ ei ºi cu do-
rinþa sã evite o dezvãluire jenantã, în public,
a bolii ei.

5:28. Ea îºi spunea cã, dacã s-ar fi putut
atinge de haina Lui, s-ar fi tãmãduit ºi
apoi s-ar fi putut strecura neobservatã.
Probabil cã credinþa ei se amesteca cu cre-
dinþa popularã care spunea cã un vindecãtor
are putere ºi în hainele lui sau poate cunoºtea
pe cineva care fusese vindecat în acest fel (cf.
3:10; 6:56).

5:29. Când femeia s-a atins de haina lui
Isus, îndatã (euthys, cf.1:10) a secat izvorul
sângelui ei. Ea a simþit (lit., „a ºtiut“, de la
ginôskô, „a cunoaºte prin experienþã“, cf.
5:30) printr-o senzaþie fizicã în tot trupul ei
cã s-a tãmãduit (lit., „a fost vindecatã“) de
boalã. Vindecarea a survenit fãrã participarea
evidentã a lui Isus.

5:30. Totuºi Isus, îndatã (euthys) a cu-
noscut (de la epiginôskô, „a ºti pe deplin“, cf.
v. 29) cã o putere ieºise din El, sau, literal,
„o putere din El (având în vedere cine era El)
a ieºit“.

Aceastã expresie neobiºnuitã a fost înþe-
leasã în douã moduri. Un punct de vedere

susþine cã Dumnezeu Tatãl a vindecat-o pe
femeie ºi Isus nu a fost conºtient de aceasta
decât dupã aceea. Un alt punct de vedere este
cã Isus Însuºi, dorind sã onoreze credinþa
femeii, ªi-a extins deliberat puterea spre ea.
Concepþia aceasta din urmã este mai potrivitã
cu modul în care s-a desfãºurat lucrarea de
vindecare a lui Isus. Puterea nu L-a pãrãsit fãrã
cunoºtinþa ºi voia Lui. Oricum, El a exercitat-o
doar la porunca Tatãlui (cf. 13:32). Atingerea
veºmântului nu a avut nici un efect magic.

Conºtient de modul în care a avut loc
miracolul, Isus S-a întors spre mulþime ºi a
zis: „Cine s-a atins de Mine?“ El a vrut sã
stabileascã o relaþie personalã cu persoana
vindecatã, relaþie care sã nu fie afectatã de
nimic care sã aibã de a face cu noþiuni cvasi-
magice.

5:31-32. Întrebarea pusã de Isus le-a
pãrut absurdã ucenicilor Sãi (cei ce erau cu
El, Luca 8:45) pentru cã mulþimea Îl
îmbulzea (de la synthlibô, cf. Mar. 5:24) ºi
mulþi oameni se atingeau de El. Acest episod
subliniazã capacitatea extraordinarã a lui Isus
de a distinge atingerea unui om care aºtepta
izbãvirea prin credinþã de atingerea întâmplã-
toare a celor care se îmbulzeau în jurul Lui.
Era ºi încã existã o mare diferenþã între cele
douã feluri  de atingere. Deci Isus Se uita de
jur împrejur (perieblepeto, „Se uita cu o
privire penetrantã“, cf. 3:5, 34) la oamenii
care Îl înconjurau pentru ca sã vadã pe cea
care L-a atins în acest mod. 

5:33-34. Apoi femeia, singura care a
înþeles întrebarea lui Isus, a venit cu umi-
linþã, înfricoºatã ºi tremurând (de la
phobeomai, „a avea o atitudine de veneraþie,
reverenþã“, cf. 4:41) pentru cã ea ºtia ce se
petrecuse în ea ºi I-a spus cu recunoºtinþã ºi
curaj totul.

Modul afectuos în care i s-a adresat Isus:
fiicã (este singura situaþie consemnatã în care
Isus a folosit acest mod de adresare), sim-
boliza noua ei relaþie cu El (cf. 3:33-35). Isus
a atribuit vindecarea ei credinþei pe care a
avut-o, nu atingerii hainei Lui. Credinþa ei a
vindecat-o (lit., „te-a salvat sau te-a izbãvit“,
cf. 5:28, 10:52) prin faptul cã a fãcut-o sã
caute vindecarea de la Isus. Credinþa, încre-
derea, îºi are valoarea nu în cel care o
exprimã, ci în obiectul (subiectul) în care ea
este pusã (cf. 10:52, 11:22).

Isus a spus: du-te în pace ºi fii tãmãdu-
itã (lit., „fii sãnãtoasã“) de boala ta (cf.
5:29). Aceastã afirmaþie a asigurat-o de
faptul cã vindecarea ei era completã ºi per-
manentã. Prin nevoile ei extreme — boalã
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incurabilã ºi izolare socio-religioasã — ea
fusese „moartã“ timp de 12 ani. Readucerea
ei la o viaþã deplinã este o anticipare a învierii
spectaculoase a fiicei lui Iair, care murise
dupã ce a trãit 12 ani.

c. Învierea fiicei lui Iair (5:35-43)
(Mat. 9:23-26, Luca 8:49-56)
5:35-36. Întârzierea (cf. v. 22-24) cauza-

tã de vindecarea femeii (v. 25-34) a fost un
test dur pentru credinþa lui Iair. Temerile cã
fetiþa lui va muri înainte ca Isus sã ajungã au
fost adeverite de vestea adusã de unii oameni
(prieteni ºi rude neidentificate) din casa lui cã
fiica lui a murit. Ei au tras concluzia cã
moartea ei a pus capãt oricãrei speranþe cã
Isus ar putea sã o ajute, aºa cã au spus cã era
zadarnic sã-L mai „supere“ (lit., „necãjeascã“)
pe Învãþãtorul (cf. 4:38). Isus a auzit mesa-
jul lor dar a refuzat sã-i accepte implicaþiile.
Aceasta este forþa locuþiunii verbale traduse
prin fãrã sã þinã seama de cuvintele acestea
(parakousas), care înseamnã „a refuzat sã as-
culte“ (cf. Mat.18:17). Imperativele la timpul
prezent din cuvintele liniºtitoare adresate de
Isus fruntaºului sinagogii pot fi interpretate
astfel:  „Nu-þi mai fie teamã (adicã, în necre-
dinþã), ci continuã sã crezi“. El deja îºi pusese
credinþa în practicã venind la Isus ºi vãzuse
relaþia dintre credinþã ºi puterea lui Isus (Mar.
5:25-34); acum era îndemnat sã „creadã“ cã
Isus putea sã-i învie fetiþa moartã.

5:37-40a. Pe lângã Iair, Isus a lãsat nu-
mai trei ucenici — Petru, Iacov ºi Ioan —
sã-L însoþeascã în casã ca martori (cf. Deut.
17:6). Aceºti trei ucenici au fost martori
legali la acest eveniment care anticipa învi-
erea lui Isus, apoi la schimbarea la faþã (Mar.
9:2) ºi în Ghetsimani (14:33).

În casã, ritualul complicat al doliului
evreiesc era deja început. Zarva (thorybon,
„vacarm“) includea ºi activitatea bocitoarelor
(cf. Ier. 9:17, Amos 5:16) care plângeau ºi
jeleau intonând melodii în antifonie.

Isus a intrat în casã ºi a mustrat pe cei
care jeleau pentru cã le-a zis... copila n-a
murit, ci doarme. Oare a vrut Isus sã spunã
cã fetiþa era doar în comã? Prietenii ºi rude-
le (cf. Mar. 5:35), ca ºi bocitoarele care îºi
bãteau joc de El, ºtiau cã ea era moartã (cf.
Luca 8:35). Oare Isus a descris moartea ca un
somn, o stare de „somn“ între moarte ºi în-
viere? Acest lucru nu este susþinut niciunde
în Noul Testament (cf. Luca 23:42-43, 2 Cor.
5:6-8, Fil. 1:23-24). Probabil El S-a referit la
faptul cã, în acest caz, moartea era ca un
somn. Din punctul de vedere al bocitoarei,

moartea fetiþei avea sã se dovedeascã a fi
asemenea unui „somn“ din care ea a fost
trezitã. Starea ei nu era finalã ºi irevocabilã
(cf. Luca 8:55, Ioan 11:11-14).

5:40b-42. Dupã ce i-a scos afarã pe
toþi, Isus a luat cu El pe pãrinþii fetei ºi pe
cei trei ucenici (cf. v. 37) în camera unde era
fetiþa. Apoi a apucat-o de mânã ºi a rostit
cuvintele aramaice Talita cumi! Aceste
cuvinte erau o poruncã, nu o formulã magicã.
Marcu a tradus-o pentru cititorii lui care vor-
beau greaca: Fetiþo, scoalã-te, adãugând
propoziþia: îþi zic, pentru a accentua autorita-
tea lui Isus asupra morþii. Deoarece galilenii
erau bilingvi, Isus vorbea ºi aramaica, limba
mamei Lui — o limbã semitã înruditã cu
evreiasca — ºi greaca, lingua franca a lumii
greco-romane. El vorbea de asemenea ºi
limba evreiascã. 

La porunca lui Isus, îndatã (euthys, cf.
1:10) fetiþa s-a sculat ºi a început sã umble,
cãci (gar), explicã Marcu, era de doispre-
zece ani. Pãrinþii ºi cei trei ucenici au rãmas
încremeniþi ( de la existçmi, lit., „copleºiþi de
uimire“, cf. 2:12, 6:51).  

5:43. Isus le-a poruncit atunci douã
lucruri. Prima poruncã datã cu tãrie viza pãs-
trarea tãcerii. Isus nu voia ca aceastã minune
sã atragã oamenii la El dintr-o motivaþie
greºitã (cf. comentariilor de la 1:43-45).

A doua poruncã, sã i se dea fetei de
mâcare, arãta compasiunea Lui ºi confirma
faptul cã ea era acum complet sãnãtoasã.
Trupul ei a fost resuscitat, readus la viaþa
naturalã, dar era în continuare supus morþii
ºi trebuia susþinut prin mâncare. Acest lucru
contrasteazã cu starea unui corp înviat (cf.
1 Cor. 15:35-57).

F. Încheiere: respingerea lui Isus
la Nazaret (6:1-6a)
(Mat. 13:53-58)
6:1. De la Capernaum, Isus a mers apro-

ximativ 32 de kilometri spre sud-vest, în
patria Lui, Nazaret (cf. 1:9, 24), unde
locuise ºi lucrase înainte (cf. Luca 4:16-30).
El era însoþit de ucenicii Lui, întorcându-Se
ca un Învãþãtor (rabin) înconjurat de învãþã-
ceii Lui. Aceasta era o lucrare publicã ºi El
Îºi pregãtea ucenicii pentru propria lor misi-
une (cf. Mar. 6:7-13) prin exemplul Sãu per-
sonal.

6:2-3. În ziua Sabatului, El a început sã
înveþe în sinagogã (cf. 1:21), prezentând
probabil teme din Lege ºi Prooroci. Mulþi…
se mirau (exeplçssonto, „uimiþi, copleºiþi“,
cf. 1:22; 7:37; 10:26; 11:18) de învãþãtura
Lui.
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Dar unii puneau întrebãri defãimãtoare
despre originea (a) acestor lucruri, învãþãtu-
ra Lui, (b) „a înþelepciunii“ datã Lui (lit.,
„Acestuia“) ºi (c) a puterii Lui de a face
minuni în alte locuri (cf. 6:5). Numai douã
rãspunsuri erau posibile: sursa Lui era
Dumnezeu sau Satan (cf. 3:22).  

În ciuda cuvintelor ºi faptelor Sale
impresionante, ei Îl cunoºteau prea bine.
Întrebarea depreciativã: Nu este acesta
tâmplarul? însemna de fapt „El este un
muncitor obiºnuit, ca ºi noi ceilalþi.“ Familia
Lui — mama, fraþii ºi surorile — era cunos-
cutã de cãtre concetãþenii lor, ºi ei erau
oameni obiºnuiþi. Expresia feciorul Mariei
era de asemenea peiorativã deoarece, con-
form obiceiurilor evreieºti, un om nu era
identificat ca ºi fiul mamei sale, chiar dacã ea
era vãduvã, cu excepþia cazului în care
aceastã formã de adresare era o insultã (cf.
Jud. 11:1-2; Ioan 8:41; 9:29). Cuvintele lor,
insulte calculate, aratã de asemenea cã ei
ºtiau cã era ceva neobiºnuit legat de naºterea
lui Isus.

Fraþii ºi surorile Lui (cf. Mar. 3:31-35)
erau cel mai probabil copiii lui Iosif ºi ai
Mariei, nãscuþi dupã naºterea lui Isus, nu
copiii lui Iosif dintr-o cãsãtorie anterioarã
sau veriºorii lui Isus. Iacov a devenit un con-
ducãtor al Bisericii Primare din Ierusalim (cf.
Fapte 15:13-21) ºi a fost autorul Epistolei
dupã Iacov (Iacov 1:1). Iuda era probabil
Iuda, autorul Epistolei lui Iuda (Iuda 1). Nu
se ºtie nimic mai mult despre Iose ºi Simon,
sau despre surorile Lui. Probabil cã Iosif nu a
fost amintit deoarece el era deja mort.

Astfel, deoarece locuitorii oraºului nu-ºi
puteau explica lucrurile neobiºnuite legate de
Isus, au gãsit o pricinã de poticnire (de la
skandalizomai, „a face sã te poticneºti, a fi
respins“, cf. comentariilor de la Mar. 14:27)
în El, negãsind nici un motiv sã creadã cã El
era Unsul lui Dumnezeu.

6:4. Isus a rãspuns respingerii lor cu un
proverb care spunea cã un profet nu este
apreciat în patria lui. El era ca un prooroc
din Vechiul Testament (cf. v. 15, 8:28), ale
cãrui cuvinte erau adesea respinse ºi care
era dispreþuit cel mai mult de cei care Îl
cunoºteau cel mai bine (cf. 6:17-29).

6:5-6a. Din cauza necredinþei lor persis-
tente, Isus n-a putut sã facã nici o minune
acolo, ci doar ªi-a pus mâinile (cf. 5:23)
peste câþiva bolnavi ºi i-a vindecat. Acest
lucru nu reprezenta o limitare a puterii
Lui, ci scopul Lui era sã facã minuni acolo

unde exista credinþã. Puþini dintre cei de aici
au avut credinþã sã vinã la El pentru vinde-
care.

Chiar ºi Isus Se mira (ethaumasen,
„uimit“, cf. 5:20, 12:17, 15:5, 44) de necre-
dinþa lor, de încãpãþânarea lor de a nu crede
cã înþelepciunea ºi puterea Lui veneau de la
Dumnezeu. Din cât se cunoaºte, El nu S-a
mai întors niciodatã în Nazaret.

Locuitorii din Nazaret reprezintã orbi-
rea Israelului. Refuzul lor de a crede în Isus
a arãtat cu ce se vor confrunta în curând
ucenicii (cf. 6:7-13) ºi cititorii lui Marcu (de
atunci ºi de acum) în rãspândirea Evan-
gheliei.

V. Lucrarea lui Isus în Galilea ºi 
în afara Galileii (6:6b-8:30)

A treia secþiune majorã din Evanghe-
lia lui Marcu începe structural ca ºi primele
douã secþiuni (cf. 6:6b cu 1:14-15 ºi 3:7-12,
6:7-34 cu 1:16-20 ºi 3:13-19), dar se încheie
cu mãrturisirea lui Petru cã Isus este Mesia
(8:27-30) ºi nu cu respingerea Lui (cf. 3:6,
6:1-6a). În aceastã fazã a lucrãrii Lui, Isus
ªi-a îndreptat atenþia mai mult asupra uce-
nicilor. În faþa opoziþiei, El le-a dezvãluit
atât prin vorbe cât ºi prin fapte cine este El
într-adevãr. Mare parte din acest timp este
petrecut în afara Galileii.

A. Rezumat introductiv: Isus strãbate 
Galilea învãþând norodul (6:6b).
(Mat. 9:35-38)
6:6b. Aceastã afirmaþie rezumã al treilea

tur al lui Isus prin Galilea (primul — cf. 1:35-
39, Marcu nu l-a menþionat pe al doilea, cf.
Luca 8:1-3). În ciuda respingerii Sale în
Nazaret, Isus strãbãtea satele din împre-
jurimi ºi învãþa pe norod (cf. Mar. 1:21).
Aceastã afirmaþie pregãteºte scena pentru mi-
siunea celor doisprezece. 

B. Trimiterea celor doisprezece ºi moartea 
lui Ioan Botezãtorul (6:7-31)
Aceastã secþiune are o structurã „sand-

viº“ (cf. 3:20-35, 5:21-43). Relatarea misiu-
nii celor doisprezece (6:7-13, 30-31) este
întreruptã de relatarea morþii lui Ioan
Botezãtorul (6:14-29), ceea ce indicã faptul
cã moartea lui Ioan, mesagerul, nu i-a redus
la tãcere mesajul lui. Moartea premergãto-
rului prefigureazã moartea lui Isus. Iar
mesajul lui Isus avea sã fie proclamat de
urmaºii Lui.

Marcu 6:4-6b
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1. MISIUNEA CELOR DOISPREZECE 
(6:7-13)
(MAT. 10:1, 5-15, LUCA 9:1-6)
6:7. Pentru a-ªi extinde lucrarea în acest

tur al Galileii, Isus a început sã-i trimitã (de
la apostellô, cf. 3:14, 6:30) pe cei doispre-
zece doi câte doi, o practicã comunã în acele
zile, din motive practice ºi legale (cf. 11:1;
14:13; Ioan 8:17; Deut. 17:6; 19:15).

Cei doisprezece erau reprezentanþii Lui
autorizaþi, dupã conceptul evreiesc de šelûhîm,
conform cãruia reprezentantul unui om (šâlîah)
era considerat ca însuºi omul care l-a trimis
(cf. Mat. 10:40 ºi TDNT, s.v. „apostolos“,
14:13-27).  Ei aveau de îndeplinit o însãrci-
nare specialã ºi urmând ca apoi sã se întoarcã
cu un raport (cf. Mar. 6:30); aºa cã instrucþi-
unile neobiºnuite ale lui Isus (v. 8-11) se refe-
reau doar la aceastã misiune particularã.

El le-a dat putere (exousian, „dreptul“ ºi
„puterea“, cf. 2:10, 3:15) asupra duhurilor
necurate. Aceastã putere de a scoate demoni
(cf. 1:26) urma sã adevereascã mesajul pro-
povãduit de ei (cf. 6:13; 1:15).

6:8-9. Natura urgentã a misiunii lor cerea
ca ei sã se poatã deplasa cu uºurinþã. Aºa cã
urmau sã-ºi ia un toiag (rhabdon, „baston
pentru mers“) ºi sã se încalþe cu sandale
(încãlþãmintea obiºnuitã). Dar nu trebuia
sã-ºi ia pâine (mâncare), traistã (probabil un
sac de cãlãtor pentru provizii de alimente, nu
un sac de cerºetor), bani (monede de aramã
mici ce se puteau îndesa în brâu) sau douã
haine, adicã un articol de lenjerie folosit
pentru noaptea. Urma ca ei sã depindã de
Dumnezeu în vederea hranei ºi adãpostului,
graþie ospitalitãþii gazdelor din rândul
evreilor.

Cele douã concesii fãcute, ºi anume san-
dalele ºi toiagul, sunt consemnate numai de
Marcu. Amândouã apar în lista lucrurilor pe
care ucenicii nu trebuiau sã le ia cu ei, în
Matei 10:9-10, iar în Luca 9:3, dintre acestea
douã doar toiagul este inclus în listã. Matei a
folosit cuvântul ktaomai („a procura, a achi-
ziþiona“), în loc de airô („a lua“), deci nu
trebuia ca ucenicii sã-ºi procure pe drum alte
toiege sau sandale — ci sã le foloseascã pe
cele pe care le aveau deja. Marcu ºi Luca
folosesc amândoi airô, „a lua sau a duce“.
Dar Luca spune „Sã nu luaþi nimic cu voi pe
drum — nici toiag (rhabdon)“ adicã nici un
toiag în plus; pe când Marcu spune cã „le-a
poruncit sã nu ia nimic cu ei pe drum decât
(cf. Mar. 6:7) un toiag“ (rhabdon), probabil
cel pe care îl aveau deja. Fiecare scriitor
subliniazã un aspect diferit al instrucþiunilor
date de Isus ucenicilor.

6:10-11. În orice casã intrau ucenicii ca
musafiri invitaþi, urmau sã „rãmânã“ acolo,
fãcând din aceastã casã baza lor de operaþii
pânã plecau din locul acela. Nu aveau voie
sã dispunã de ospitalitatea mai multor
oameni sau sã accepte oferte mai atractive
odatã ce  s-au aºezat într-un loc.  

În plus se cuvenea ca ei sã se aºtepte ºi
la respingere. Dacã în vreun loc (casã, sina-
gogã, sat) nu li se va oferi gãzduire sau oame-
nii nu vor asculta mesajul lor, Isus le-a spus:
sã plecaþi de acolo ºi sã scuturaþi îndatã
praful de sub picioarele voastre. Evreii cre-
dincioºi Legii fãceau acest lucru când plecau
de pe un teritoriu neevreiesc (strãin), pentru a
arãta cã se disociau de acel loc. Aceastã acþi-
une avea sã transmitã evreilor care auzeau
mesajul ucenicilor, dar nu voiau sã îl accepte,
cã se purtau ca niºte pãgâni respingându-l.

Gestul lor trebuia fãcut ca o mãrturie
(cf. 1:44; 13:9) pentru ei (locuitorii cetãþii).
El îi avertiza cã responsabilitatea ucenicilor
faþã de ei a fost îndeplinitã ºi cã cei care au
respins mesajul vor trebui sã rãspundã în faþa
lui Dumnezeu pentru actul scuturãrii prafului
(cf. Fapte 13:51; 18:6). Fãrã îndoialã cã
acesta îndemna la o gândire serioasã ºi poate
chiar la pocãinþã din partea unora. Referirea
la Sodoma ºi Gomora — care apare ºi în COR
— nu existã în cel mai vechi manuscris
grecesc al textului lui Marcu (cf. Mat. 10:15).

6:12-13. Ascultând, cei doisprezece au
propovãduit pocãinþa (cf. 1:4, 14-15), sco-
teau mulþi draci (cf. 1:32-34, 39) ºi vin-
decau... pe mulþi bolnavi (cf. 3:10). Ca
reprezentanþi ai lui Isus (cf. 6:7, 9:37), ei
propovãduiau cã puterea Lui este la lucru ºi
fãrã prezenþa Lui personalã. Misiunea lor arãta
venirea Împãrãþiei lui Dumnezeu (cf. 1:15).

Ungerea bolnavilor cu untdelemn este
consemnatã doar în Marcu. Uleiul de mãsline
era folosit atât datoritã proprietãþilor lui
medicale (cf. Luca 10:34; Iac. 5:14) cât ºi
pentru valoarea sa simbolicã, indicând faptul
cã ucenicii acþionau prin autoritatea ºi pu-
terea lui Isus, nu prin a lor proprie.

2. TÃIEREA CAPULUI LUI IOAN 
BOTEZÃTORUL (6:14-29)
(MAT. 14:1-12, LUCA 3:19-20, 9:7-9)

a. Exlicaþiile populare referitoare la identitatea 
lui Isus (6:14-16)
6:14-16. Activitatea miraculoasã a lui

Isus ºi a celor doisprezece din Galilea a atras
atenþia lui Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare
(vezi diagrama Irozilor de la Luca 1:5). Irod
Antipa a fost tetrarh (conducãtor peste a

Marcu 6:7-16
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patra parte din împãrãþia tatãlui sãu) al
Galileii ºi Pereii, sub egida Romei, din 4 î.Hr.
pânã în 39 d.Hr. (cf. Mat. 14:1; Luca 3:19;
9:7). Oficial, el nu era împãratul, dar folo-
sirea de cãtre Marcu a acestui titlu reflectã
modul de a gândi ºi de a se exprima al oame-
nilor din partea locului din cauza ambiþiilor
lacome ale lui Irod.

Marcu 6:14b-15 prezintã trei pãreri care
încercau sã dea o explicaþie puterii lui Isus;
El era (a) Ioan Botezãtorul (cf.1:4-9) care a
înviat din morþi, (b) Ilie (cf. Mal. 3:1; 4:5-6)
sau (c) un prooroc, care continua linia între-
ruptã de prooroci din Israel.

În ciuda ultimelor douã pãreri Irod, tul-
burat de o conºtiinþã vinovatã, rãmânea con-
vins cã Isus era acela cãruia i-a tãiat capul.
Irod credea cã Ioan Botezãtorul a înviat din
morþi ºi folosea puteri miraculoase. Marcu
6:17-29 explicã versetul 16 prin revenirea la
o scenã anterioarã.

b. Revenire la o scenã anterioarã: execuþia lui 
Ioan Botezãtorul (6:17-29)
Marcu a inclus aceastã secþiune nu numai

pentru a completa informaþiile din 1:14 ºi
pentru a lãmuri 6:16, dar ºi pentru a oferi o
„naraþiune a patimilor“ premergãtorului lui
Isus, care au prefigurat ºi au fost asemãnã-
toare cu suferinþele ºi moartea Domnului.
Marcu ºi-a îndreptat atenþia asupra a ceea ce
Irod ºi Irodiada i-au fãcut lui Ioan. Probabil
cã el a inclus atât de multe detalii pentru a
face o paralelã între aceastã întâmplare ºi
conflictul dintre Ilie ºi Izabela, deoarece
Isus l-a identificat mai târziu pe Ioan cu Ilie
(9:11-13).

6:17-18. Marcu a explicat cã (gar, pen-
tru cã) Irod însuºi trimisese sã prindã pe
Ioan ºi-l legase în temniþã. Dupã Iosif
Flavius aceastã închisoare se afla în palatul-
fortãreaþã din Machaerus, lângã malul nord-
estic al Mãrii Moarte (The Antiquities of the
Jews, 18. 5. 2). Irod a fãcut acest lucru din
pricina Irodiadei, o femeie ambiþioasã, care
era a doua lui nevastã. Irod s-a cãsãtorit
pentru prima oarã cu fiica regelui arab Are-
tas al IV-lea. Apoi s-a îndrãgostit de nepoata
lui, Irodiada, (fiica fratelui sãu vitreg,
Aristobul) care fusese cãsãtoritã cu Filip,
fratele vitreg al lui Irod (aici fratelui în-
seamnã frate vitreg). Ei au avut o fiicã,
Salomeea. Irod a divorþat de soþia lui pentru
a se cãsãtori cu Irodiada, care era divorþatã
de Filip (nu este vorba despre acelaºi Filip
din Luca 3:1). Ioan denunþase  în mod repetat

aceastã cãsãtorie ca fiind nelegitimã (cf. Lev.
18:16; 20:21).

6:19-20. Mustrarea curajoasã a lui Ioan a
înfuriat-o pe Irodiada, care avea necaz pe el.
Nefiind satisfãcutã doar cu întemniþarea lui
Ioan, ea voia sã-l omoare, dar planurile ei
erau zadarnice cãci Irod se temea de Ioan
(avea o fricã superstiþioasã faþã de el), pentru
cã ºtia cã era un om neprihãnit ºi sfânt. Aºa
cã îl ocrotea pe Ioan de intenþiile criminale
ale Irodiadei prin þinerea lui în temniþã — un
compromis subtil.  

În ciuda vieþii lui imorale, Irod era fas-
cinat de Ioan. Îl atrãgeau predicile lui, dar
acestea de multe ori îl lãsau în cumpãnã,
neºtiind ce sã facã. Cuvintele „sta în cum-
pãnã“ (polla çporei) au un suport manuscrip-
tic foarte bun ºi sunt preferate din motive
contextuale variantei „el fãcea multe lucruri“
(polla epoiei, NIV marg., KJV), o expresie ce
poate sã reflecte o eroare a scribilor care au
copiat textul ºi nu au înþeles bine când li s-a
dictat aceastã expresie. Conflictul interior al
lui Irod dintre pasiunea lui pentru Irodiada ºi
respectul lui pentru Ioan aratã slãbiciunea lui
moralã.

6:21-23. Totuºi (cf. v. 19) Irodiada a
gãsit o ocazie pentru a duce la capãt planul ei
criminal. Ocazia a fost ziua naºterii lui Irod,
când el a dat un ospãþ, o serbare fastuoasã
în cinstea boierilor sãi (funcþionari civili ai
guvernului), mai marilor oastei ºi frunta-
ºilor (cetãþeni proeminenþi) Galileii. Irodiada
a trimis-o în mod deliberat (acest lucru se
înþelege clar din v. 24-25) pe fata ei, Salo-
meea, în camera banchetului sã danseze, ca
sã câºtige favorurile lui Irod. 

Salomeea era o femeie tânãrã, ajunsã la
vârstã potrivitã pentru a se cãsãtori (korasion,
„fatã“, cf. Est. 2:2, 9; Mar. 5:41-42), probabil
între adolescenþã ºi tinereþe. Talentul ei de a
dansa într-un mod provocator a plãcut lui
Irod ºi oaspeþilor lui ºi acest lucru l-a deter-
minat sã-i facã drept rãsplatã o ofertã impru-
dentã ºi ostentativã. Împãratul a promis
arogant cã îi va da orice îºi dorea ea ºi a
întãrit aceastã afirmaþie cu un jurãmânt (cf.
Est. 5:6) care includea ºi cuvintele fie ºi
jumãtate din împãrãþia mea (cf. Est. 7:2).
De fapt, Irod nu avea o „împãrãþie“ (dome-
niu) sã-i dea (cf. comentariilor de la Mar.
6:14). El a folosit aceastã afirmaþie prover-
bialã pentru a-ºi arãta generozitatea, promi-
siune pe care Salomeea a ºtiut cã nu  trebuie
sã o ia literal (cf. 1 Regi 13:8).

6:24-25. Când Salomeea a întrebat-o pe
mama ei: Ce sã cer?, Irodiada a rãspuns cu o
promptitudine ce vãdea premeditarea: capul

Marcu 6:17-25
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lui Ioan Botezãtorul. Mai mult, ea a vrut o
dovadã a morþii lui. Îndatã (euthys, cf. 1:10)
Salomeea s-a grãbit sã vinã înapoi la
împãrat cu o cerere macabrã. Ea a cerut ca
promisiunea sã fie onoratã îndatã (exautçs,
„chiar acum“), înainte ca Irod sã gãseascã o
modalitate de a evita împlinirea cererii ei. Ea
a adãugat cuvintele într-o farfurie, sugerate
probabil de ocazia festivã.

6:26-28. Cererea Salomeii l-a întristat
adânc (cf. 14:34) pe Irod. Dar din pricina
jurãmintelor sale (considerate ca irevocabi-
le) ºi din pricina oaspeþilor (cf. 6:21), adicã
pentru a-ºi salva reputaþia în faþa oaspeþilor,
n-a avut curajul sã o respingã. De aceea a
poruncit îndatã (euthys) ca cererea sã fie
îndeplinitã. 

Un ostaº de pazã (spekoulatora, un
cuvânt împrumutat din latinã, probabil o
gardã de corp) a tãiat capul lui Ioan în
temniþã ºi l-a adus pe o farfurie Salomeii
în sala de banchet. La rândul ei, ea l-a dat
mamei sale (cf. 9:12-13). Ioan a fost redus
tãcere, dar mesajul lui pentru Irod a rãmas în
picioare. 

6:29. Când ucenicii lui Ioan (cf. Mat.
11:2-6) au auzit despre moartea lui, au venit
de i-au ridicat trupul ºi l-au pus într-un
mormânt.

3. ÎNTOARCEREA CELOR DOISPREZECE 
(6:30-31)
(LUCA 9:10A)
6:30-31. Apostolii (apostoloi, „delegaþi,

mesageri“) s-au întors la Isus, probabil la
Capernaum, în urma unui aranjament prea-
labil, ºi I-au spus tot ce fãcuserã (mai întâi
au menþionat „lucrãrile lor“) ºi tot ce învã-
þaserã pe oameni („cuvintele“) ca sã-ºi înde-
plineascã misiunea lor (cf. v. 7-13). Numele
de „apostoli“ în legãturã cu cei doisprezece
apare numai de douã ori în Marcu (cf. 3:14).
El este folosit într-un sens netehnic, pentru a
prezenta funcþia lor ca „misionari“ (cf. 6:7-9;
Fapte 14:14) fãrã referire la un titlu oficial
(cf. Ef. 2:19-20).

Isus le-a cerut sã vinã cu El pentru o
scurtã ºi o binemeritatã odihnã. Acest lucru
era necesar cãci erau mulþi care veneau ºi
se duceau, aºa încât ucenicii nu mai aveau
vreme nici sã mãnânce (cf. Mar. 3:20). Tre-
buia sã meargã (kat` idian, cf. 4:34)  într-un
loc (cf. 6:32) pustiu (erçmon, „izolat“, cf.
1:35, 45).

C. Isus Se dezvãluie celor doisprezece în 
cuvinte ºi în fapte (6:32-8:26)
Aceastã secþiune scoate în evidenþã o

perioadã din lucrarea lui Isus când El S-a
retras de câteva ori din Galilea pentru a lucra
în alte pãrþi (cf. 6:31; 7:24, 31; 8:22). În acest
timp, El le-a arãtat celor doisprezece ºi citito-
rilor lui Marcu cum are grijã de cei ce sunt ai
Lui.

1. HRÃNIREA CELOR 5.000 DE BÃRBAÞI 
(6:32-44)
(MAT. 14:13-21; LUCA 9:10b-17; 
IOAN 6:1-14)
6:32-34. Aceste versete fac trecerea de

la misiunea îndeplinitã cu succes de cei
doisprezece la prezenþa a mult norod într-un
loc izolat, ca rezultat al acestei misiuni.
Douã dintre expresiile folosite în descrierea
îndeplinirii directivei date de Isus se consti-
tuie ca elemente de legãturã: singuri (kat’
idian, idiom grecesc ce înseamnã „particular,
privat“; NIV), expresie pe care Marcu o
foloseºte pentru instrucþiunile sau poruncile
date de Isus în mod individual unor persoane
(cf. 4:34a; 6:31-32; 7:33; 9:2, 28; 13:3) ºi
într-un loc (cf. 1:3-4, 12-13, 35, 45; 6:31-21,
35) pustiu (erçmon, „izolat“). Locul spre
care s-au îndreptat cu corabia, deºi nu este
numit de Marcu, se afla lângã Betsaida Iulia,
un oraº dincolo de râul Iordan, pe þãrmul
nord-estic al Mãrii Galileii (cf. Luca 9:10).

Mulþi oameni ºi-au dat seama încotro se
îndreaptã Isus ºi ucenicii Lui ºi au ajuns
acolo pe jos... înaintea lor. Odihna planifi-
catã a fost astfel întreruptã de oamenii care
aveau nevoie de ei.

Când... Isus a vãzut mulþimea aceea
mare, I S-a fãcut milã (nu S-a supãrat) de ei.
Acest sentiment L-a determinat sã-i ajute (cf.,
ex., Mar. 6:39-44). El i-a vãzut ca pe niºte oi
care n-aveau pãstor, pierdute ºi neajutorate,
fãrã cãlãuzire, fãrã hranã ºi fãrã protecþie. În
câteva pasaje din Vechiul Testament (Num.
27:17; 1 Regi 22:17, Eze. 34:5, 23-25), ima-
ginea turmã/pãstor este asociatã cu „pustiul“
(erçmos, cf. Mar. 6:31-32). Aceastã mulþime,
reprezentând naþiunea lui Israel, a primit de
la Isus, adevãratul Pãstor (cf. Ioan 10:1-21):
compasiune, învãþãturi detaliate despre Împã-
rãþia lui Dumnezeu (cf. Luca 9:11) ºi provizii
pentru nevoile lor (Mar. 6:35-44).

6:35-38. Aceste versete prezintã un
dialog semnificativ  dintre Isus ºi cei doispre-
zece, dupã ce Domnul a învãþat mulþimea
toatã ziua. Deoarece ziua era pe sfârºite

Marcu 6:26-38

128

MARCU.QXD  04.01.2005  21:54  Page 128



(dupã 15:00, conform sistemului evreiesc)
ºi locul era pustiu (erçmos, cf. v. 31-32),
ucenicii L-au rugat pe Isus sã le dea drumul
oamenilor sã se ducã în cãtunele ºi satele de
primprejur ca sã-ºi cumpere de mâncare
înainte de apusul soarelui.

Pe neaºteptate, Isus le-a cerut lor sã
hrãneascã mulþimea, accentuând cuvântul voi
(hymeis). Rãspunsul sarcastic al ucenicilor
arãta atât insuficienþa resurselor cât ºi impo-
sibilitatea îndeplinirii acestei cereri. Conform
calculelor lor, pentru a hrãni o astfel de
mulþime, literalmente ar fi fost nevoie de 200
de dinari (NIV, marg.). Un dinar, principala
monedã romanã de argint folositã în Pales-
tina, era salariul mediu pe o zi al unui mun-
citor din agriculturã. În consecinþã, suma de
200 de dinari era aproximativ echivalentã cu
salariul unui om pe opt luni, o sumã care era
peste posibilitãþile ucenicilor.

Isus a insistat ca ei sã afle câte pâini
aveau, probabil în corabie ºi prin mulþime.
Ucenicii s-au întors cu un rãspuns: numai
cinci pâini ºi doi peºti (sãraþi ºi uscaþi sau
prãjiþi).

6:39-44. Descrierea dinamicã pe care
Marcu o face acestei minuni ne aratã cã sursa
informaþiilor a fost un martor ocular, probabil
Petru.

Pentru a asigura împãrþirea hranei în
ordine, Isus le-a poruncit ucenicilor sã-i
aºeze pe toþi cete-cete pe iarba verde (acest
detaliu ne aratã cã întâmplarea s-a petrecut
primãvara). Expresia „cete-cete“ din versetul
39 poate fi interpretatã „masã lângã masã“
(symposia symposia, lit., „grup în jurul unei
mese care petrece bând sau mâncând“). Dar
cuvintele „în cete“ din versetul 40 înseamnã
literal, „strat lângã strat“ (prasiai prasiai); ele
sunt folosite la figurat, prezentând grupuri
bine aranjate de oameni, probabil îmbrãcaþi în
haine de diverse culori, stând pe iarbã în cete
de câte o sutã ºi de câte cincizeci. Porunca a
fost un îndemn la credinþã atât pentru ucenici
cât ºi pentru mulþime.

Sluj ind drept gazdã , Isus a ros t i t
tradiþionala binecuvântare evreiascã peste
cele cinci pâini (de formã rotundã, din fãinã
de grâu sau un fel de turte de orz) ºi cei doi
peºti (cf. Lev. 19:24; Deut. 8:10). Cuvintele
a rostit binecuvântarea provin din eulogeô
(lit., „a lãuda, a glorifica“ [pe Dumnezeu] sau
„a binecuvânta“, cf. Mar. 14:22). Obiectul
binecuvântãrii în aceastã rugãciune nu era
mâncarea, ci Dumnezeu care a dat-o. Isus
ªi-a ridicat ochii spre cer, uitându-Se spre
locul unde este Dumnezeu (cf. Mat. 23:22),

arãtând astfel totala dependenþã de Tatãl care
Îi putea da în mod miraculos mâncarea de
care avea nevoie.

Apoi a frânt pâinile în mai multe bucãþi,
a împãrþit ºi cei doi peºti ºi le-a dat (lit.,
„continua sã le dea“) ucenicilor ca ei sã le
împartã norodului. Nu se precizeazã felul în
care a avut loc minunea, dar verbul „le-a dat“,
folosit la timpul imperfect, indicã înmulþirea
pâinii în mâinile lui Isus (cf. Mar. 8:6).

Resursele de hranã au fost miraculoase ºi
abundente. Marcu a subliniat cã au mâncat
toþi ºi s-au sãturat. Acest lucru a fost confir-
mat de faptul cã ucenicii au adunat douã-
sprezece coºuri (kophinoi, coºuri mici, nu
foarte rezistente, în contrast cu 8:8, 20) cu
fãrãmituri, probabil un coº pentru fiecare
ucenic. Numãrãtoarea de 5.000 de bãrbaþi
(andres, „bãrbaþi“), o mulþime foarte mare
dupã standardele locale, nu includea femeile
ºi copiii (cf. Mat. 14:21), care erau probabil
grupaþi separat pentru masã, conform obice-
iului evreiesc.

Tema obiºnuitã a relatãrii uimirii celor
prezenþi la finalul unei minuni nu este inclusã
aici. Acest lucru, plus comentariilor care ur-
meazã în Mar. 6:52 ºi 8:14-21 despre acest
eveniment, indicã faptul cã Marcu l-a privit
ca o dezvãluire a lui Isus în faþa ucenicilor
Sãi pentru ca ei sã vadã cine este El. Dar ei nu
au înþeles (cf. 6:52).

2. UMBLAREA PE MARE A LUI ISUS 
(6:45-52)
(MAT. 14:22-33; IOAN 6:15-21)

6:45-46. Îndatã (euthys, cf. 1:10) dupã
hrãnirea celor 5.000, Isus a silit (lit., „a cons-
trâns“) pe ucenicii Sãi sã se întoarcã în cora-
bie ºi sã vâsleascã (lit., „sã treacã înaintea
Lui de cealaltã parte“) spre Betsaida („casa
pescuitului“). Verbul „a silit“ implicã o
urgenþã inexplicabilã, dar Ioan 6:14-15
afirmã cã oamenii L-au recunoscut pe Isus ca
viitorul profet (cf. Mar. 6:14-15) ºi erau
hotãrâþi sã-L facã rege, dacã era necesar chiar
prin forþã. Isus a sesizat pericolul potenþial
al acestui „entuziasm mesianic“ ºi efectul lui
asupra ucenicilor, aºa cã i-a silit sã se îm-
barce, urmând ca El sã dea drumul norodu-
lui.

Localizarea geograficã a cetãþii „Betsa-
ida“ este dificilã (cf. 6:32; Luca 9:10; Ioan
12:21). Cea mai simplã soluþie pare a fi aceea
cã Betsaida Iulia (de la est de Iordan) se
întindea ºi peste Iordan, pe malul vestic ºi era
numitã „Betsaida Galileii“ (cf. Ioan 12:21;
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1:44; Mar. 1:21, 29), fiind o suburbie a
Capernaumului locuit de pescari (cf. Ioan
6:17). Ucenicii vâsleau spre aceastã cetate de
pe þãrmul nord-estic al Mãrii Galileii, dar au
fost deviaþi de la ruta normalã spre sud,
acostând în cele din urmã la Ghenezaret, pe
malul vestic (cf. Mar. 6:53).

Dupã ce a dat drumul mulþimii entuzias-
mate, Isus S-a dus pe un deal din apropiere
ca sã Se roage (cf comentariilor de la 1:35).

6:47. Seara (apus, spre întuneric), cora-
bia ucenicilor era în mijlocul mãrii, iar Isus
era singur pe þãrm. Când Domnul lipsea
(sau pãrea sã lipseascã) ucenicii erau deseori
cuprinºi de o îngrijorare profundã ºi dãdeau
dovadã de lipsã de credinþã (cf. 4:35-41;
9:14-32).

6:48. Isus a continuat sã Se roage ºi dupã
miezul nopþii. Între timp, „ucenicii“ au înain-
tat puþin pe mare cãci un vânt puternic dinspre
nord sufla împotriva direcþiei lor de înainta-
re. Foarte devreme, în lumina neclarã a zorilor,
în a patra strajã din noapte (dupã calculul
roman al timpului, 3-6, cf. 13:35), Isus i-a vã-
zut pe ucenici cã se necãjesc ºi a mers la ei,
umblând pe suprafaþa agitatã a apei. Cuvin-
tele voia sã treacã pe lângã ei nu înseamnã
cã El voia sã-i „ocoleascã“. El intenþiona „sã
treacã pe lângã ei“, în sensul unei teofanii spe-
cifice Vechiului Testament (cf. Ex. 33:19, 22;
1 Regi 19:11; Mar. 6:50b) pentru  a-i încuraja.

6:49-50a. Ucenicii au þipat (cf. 1:23) de
groazã la apariþia lui Isus pe apã, deoarece
li s-a pãrut cã este o nãlucã (phantasma, o
fantomã a apei). Marcu precizeazã cã ei au
reacþionat astfel pentru cã toþi L-au vãzut
(nu a fost o halucinaþie a unora dintre ei) ºi
s-au înspãimântat.

6:50b-52. Îndatã (euthys, cf. 1:10) Isus
a liniºtit frica lor ºi le-a spus cuvinte de încu-
rajare: Îndrãzniþi, (tharseite) ºi nu vã
temeþi! care sunt expresii uzuale din Vechiul
Testament adresate oamenilor aflaþi în sufe-
rinþã (cf. LXX Is. 41:10, 13-14; 43:1; 44:2).
Prima poruncã apare de ºapte ori în Noul
Testament, de fiecare datã pe buzele lui Isus,
cu excepþia textului din Mar. 10:49 (cf. 9:2,
22; 14:27; Mar. 6:50; Ioan 16:33; Fapte
23:11). Cuvintele Eu sunt (egô eimi) au fost
folosite poate pentru identificare („Eu sunt,
Isus“), dar probabil cã sunt rostite ºi ca un
ecou al formulei vechi-testamentale prin care
Dumnezeu Se identifica pe Sine: „Eu sunt Cel
ce sunt“ (cf. Ex. 3:14; Is. 41:4; 43:10; 51:12;
52:6).

Când Isus S-a alãturat ucenicilor în cora-
bie... a stat vântul (ekopasen, „s-a oprit, s-a

liniºtit“, cf. Mar. 4:39), încã o demonstraþie a
puterii Sale asupra naturii (cf. 4:35-41).

Ucenicii au rãmas uimiþi (existanto, lit.,
„copleºiþi“, cf. 2:12, 5:42) în faþa acestei
revelaþii a puterii ºi prezenþei lui Isus. Marcu
este singurul care precizeazã (gar, pentru cã)
cã ucenicii nu înþeleseserã minunea cu
pâinile (cf. 6:35-44), adicã scopul ºi semni-
ficaþia acesteia: un semn al adevãratei Lui
identitãþi. Aºa cã ei nu L-au recunoscut când
a umblat pe apã; nu aveau capacitatea per-
cepþiei spirituale (cf. 3:5).

3. EXPUNERE SUMARÃ A LUCRÃRII 
DE VINDECARE A LUI ISUS ÎN 
GHENEZARET (6:53-56)
(MAT. 14:34-36)
Aceastã expunere sumarã marcheazã

punctul culminant al lucrãrii lui Isus în Gali-
lea, chiar înainte de plecarea Lui în regiunea
coastei Mãrii Mediterane din jurul Sidonului
ºi Tirului (cf. Mar. 7:24).

6:53. Isus ºi ucenicii Sãi au trecut ma-
rea Galileii dinspre nord-est spre vest (cf. v.
45) ºi au venit în þinutul Ghenezaretului,
o câmpie fertilã, dens populatã (latã cam de
3,2 km ºi lungã de 5,4 km), aflatã la sud de
Capernaum, pe þãrmul nord-vestic al mãrii.
Rabinii numeau aceastã câmpie „Grãdina
lui Dumnezeu“ ºi „un paradis“. În aceastã
câmpie era ºi o micã cetate numitã Ghene-
zaret.

6:54-56. Oamenii au cunoscut îndatã
(euthys, cf. 1:10) pe Isus. Pretutindeni pe
unde mergea Isus, ei au început sã aducã pe
bolnavi în paturi la El pentru a-i vindeca.
Oriunde intra El... puneau pe bolnavi în
pieþe (spaþii deschise, largi). Câteva izvoare
de apã mineralã cu proprietãþi terapeutice din
aceastã zonã au fãcut din ea un loc de trata-
ment pentru invalizi.

Ei Îl rugau mereu (parekaloun, cf. 5:10,
23) sã le dea voie sã se atingã de poalele
hainei Lui când trecea pe lângã ei. „Poala“
sau „franjul“ era un ºir de ciucuri albaºtri de
pe haina exterioarã a oricãrui evreu devotat
Legii (cf. Num. 15:37-41; Deut. 22:12).

Toþi câþi se atingeau de El, erau tãmã-
duiþi (lit., „erau izbãviþi“, cf. Mar. 5:28).
Aceste cuvinte repetã referinþa de dinainte
a lui Marcu despre o relaþie personalã bazatã
pe credinþã dintre Isus ºi o persoanã bolnavã
(cf. 3:7-10; 5:25-34). Vindecarea nu era
cauzatã de atingere, ci de acþiunea plinã de har
a lui Isus, care onora acest mijloc de expri-
mare a credinþei în El.

Marcu 6:47-56
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4. CONTROVERSA CU LIDERII RELIGIOªI 
ÎN PRIVINÞA LUCRURILOR CARE 
SPURCÃ PE OM (7:1-23)
(MAT. 15:1-20)
Acest pasaj revine la tema conflictului

dintre Isus ºi liderii religioºi (cf. Mar. 2:1-
3:6). El accentueazã respingerea cu care S-a
confruntat Isus în Israel (cf. 3:6, 19-30; 6:1-
6a), în ciuda popularitãþii Sale în popor (cf.
6:53-56). Acesta este un pasaj de legãturã ºi
un preludiu al lucrãrii Sale printre neevrei
(7:24-8:10). Cuvintele „necurat“ (7:2, 5, 15,
18, 20, 23) ºi „datina“ (v. 3, 5, 8, 9, 13) sunt
liantul acestui pasaj.

a. Acuzaþia adusã de liderii religioºi (7:1-5)
(Mat. 15:1-2)
7:1-2. Fariseii (cf. 2:16; 3:6) ºi câþiva

cãrturari (cf. 1:22) din Ierusalim (cf. 3:22-
30) au venit din nou sã Îl investigheze pe Isus
ºi pe ucenicii Sãi, probabil la Caperanum (cf.
7:17).

Cu un ton critic, ei au remarcat cã unii
din ucenicii lui Isus prânzeau cu mâinile
necurate. „Necurate“ (koinais, „de rând“),
dupã cum explicã Marcu pentru cititorii sãi
neevrei, însemna nespãlate din punct de ve-
dere ceremonial. Acesta era un termen tehnic
printre evrei, care denota orice era contami-
nat, dupã canoanele ritualurilor lor religioase
ºi astfel nedemn de a fi numit sfânt sau dedi-
cat lui Dumnezeu.

7:3-4. Aceste versete formeazã o paran-
tezã mai extinsã, în care Marcu explicã (gar;
cf. 1:16) pentru cititorii sãi neevrei, care nu
locuiau în Palestina, practica obiºnuitã prin-
tre evrei a spãlãrii ceremoniale.

Regulile ritualului spãlãrii erau þinute
de Farisei ºi de toþi Iudeii (generalizare ce
descrie tradiþia lor) dupã datina bãtrânilor,
pe care o urmau cu scrupulozitate. Aceste
interpretãri al cãror rol era de a reglementa
fiecare aspect al vieþii evreilor trebuia res-
pectate la fel ca Legea scrisã, ºi erau trans-
mise fiecãrei generaþii de cãtre învãþãtorii
Legii (cãrturarii). Mai târziu, în secolul III
d.Hr., aceastã tradiþie oralã a fost adunatã
ºi cuprinsã în Mishnah, care la rândul ei a stat
la baza Talmudului ºi a furnizat structura
acestuia.

Cel mai obiºnuit obicei al curãþirii era cel
al spãlãrii mâinilor cu puþinã apã, practicã
formalã care se cerea îndeplinitã înainte de
mâncare (cf. TDNT, s.v. „katharos“, 34:18-
24). Acest act era deosebit de important dupã
un drum în piaþã unde un evreu putea veni în
contact cu un neevreu „necurat“ sau cu alte
lucruri, cum ar fi bani sau ustensile.

Comentariul cã evreii þin multe alte
obceiuri, câteva dintre ele menþionate de
Marcu, indicã faptul cã aspectul discutat
implica problema curãþirii rituale în toate
detaliile ei. Pentru un evreu devotat, a des-
considera aceste reglementãri era un pãcat;
a le respecta reprezenta esenþa evlaviei ºi
slujirii înaintea lui Dumnezeu.

7:5. Conducãtorii religioºi ºi-au îndrep-
tat întrebarea criticã spre Isus care, fiind
Învãþãtorul ucenicilor, era responsabil pentru
comportamentul lor (cf. 2:18, 24). Condu-
cãtorii evreilor credeau cã nerespectarea de
cãtre ucenici a ritualului spãlãrii mâinilor era
simptomul unei probleme mai adânci. Îngri-
jorarea lor era cã ucenicii ºi Isus  nu se þin...
de datina bãtrânilor (cf. 7:3).

b. Rãspunsul lui Isus ºi întoarcerea 
acuzelor cãtre criticii Sãi (7:6-13)
(Mat. 15:3-9)
În rãspunsul Sãu, Isus nu S-a referit la

comportamentul ucenicilor. În loc de aceasta,
a abordat douã subiecte  care subliniau esenþa
problemei ridicate de întrebarea celor care Îl
acuzau pe El ºi pe ucenici: (a) adevãrata sursã
a autoritãþii religioase — tradiþia sau Scrip-
tura (Mar. 7:6-13) ºi (b) adevãrata naturã a
pângãririi (spurcãrii) — ceremonialã sau mo-
ralã (v. 14-23).

7:6-8. Isus a citat un text din Isaia 29:13
(aproape literal din LXX) ºi a aplicat
descrierea fãcutã de Isaia la contemporanii
lui, care acum Îl interogau pe El ºi pe care
i-a numit: Fãþarnicilor (cuvânt care apare
numai în acest loc în Mar.).

Ei erau „fãþarnici“ pentru cã fãceau din
închinarea ºi slujirea lui Dumnezeu o activi-
tate exclusiv de suprafaþã, vizibilã, dar nu
Îl cinsteau din inima lor, forul interior al
gâdurilor ºi hotãrârilor lor (cf. Mar. 7:21;
12:30). Închinarea lor (un act pios) în faþa lui
Dumnezeu era degeaba (matçn, „zadarnicã“)
pentru cã, la fel ca ºi evreii din timpul lui
Isaia, ei învãþau poporul porunci omeneºti
dându-le valoarea ºi autoritatea unor învãþã-
turi divine.

În consecinþã, Isus i-a acuzat cã au aban-
donat porunca lui Dumnezeu ºi Legea Lui,
aderând în schimb la datina aºezatã de
oameni. El a redefinit tradiþia lor oralã (cf.
7:3, 5), subliniind originile ei umane (cf. v. 9,
13) ºi a respins cu îndrãznealã autoritatea
acesteia.

7:9. Isus reafirmã acuzaþia adusã con-
ducãtorilor religioºi, cã se pricep foarte bine
sã eludeze Legea lui Dumnezeu ca sã þinã
datina lor (cf. v. 8). El ªi-a sprijinit aceastã
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acuzaþie dând un exemplu izbitor (v. 10-12)
care le punea în evidenþã pãcatul.

7:10. Moise prezentase foarte clar po-
runca divinã cu privire la îndatoririle omului
faþã de pãrinþii sãi. A prezentat aceastã
poruncã atât în formã pozitivã (Ex. 20:12,
LXX, în porunca a cincia; cf. Deut. 5:16) cât
ºi în formã negativã (Ex. 21:17, LXX; cf.
20:9). Aceastã responsabilitate presupunea
atât sprijinul financiar adecvat cât ºi purtarea
de grijã pentru nevoile lor fizice, atunci când
erau înaintaþi în vârstã (cf. 1 Tim. 5:4, 8). O
persoanã care îºi trata pãrinþii cu dispreþ era
pasibil de pedeapsa cu moartea.

7:11-12. Isus a citat o tradiþie a cãrtura-
rilor care eluda aceastã poruncã a lui Dumne-
zeu. Cuvintele: Voi dimpotrivã ziceþi, sunt
rostite apãsat, arãtând contrastul cu cuvintele
lui Moise (c. 10). În „datina“ lor, era posibil
ca o persoanã sã declare cã toate averile sale
sunt Corban ºi prin aceasta era absolvit de
îndeplinirea celei de-a cincia porunci.

„Corban“ este transliterarea în limba
greacã (ºi în limba românã) a unui termen
evreiesc folosit pentru a denumi un dar dat
lui Dumnezeu. Era o formulã de dedicare,
rostitã atunci când o sumã de bani sau o pro-
prietate era donatã pentru Templu sau pusã în
slujba Templului printr-un angajament invio-
labil. Astfel de daruri puteau sã fie folosite
doar în scopuri religioase.

Dacã un fiu declara cã resursele necesa-
re pentru sprijinirea pãrinþilor sãi în vârstã
erau „Corban“ atunci, conform tradiþiei cãr-
turarilor, era scutit de aceastã poruncã a Lui
Dumnezeu, iar pãrinþii lui nu mai puteau avea
legal nici o pretenþie de la el. Cãrturarii ac-
centuau faptul cã acest angajament era de
neschimbat (cf. Num. 30) ºi avea prioritate
faþã de responsabilitãþile familiale. Deci nu-l
mai lãsau sã facã nimic pentru pãrinþii sãi.

7:13. Astfel, prin datina lor, ei au
desfiinþat Cuvântul lui Dumnezeu. „Desfi-
inþat“ este traducerea cuvântului akyrountes,
de la akyroô, care era termenul folosit în
documente pentru anularea contractelor. A
accepta donaþiile în scop religios cu preþul
nesocotirii poruncii lui Dumnezeu cu privire
la îndatoririle faþã de pãrinþi însemna a pune
tradiþiile omeneºti deasupra Cuvântului lui
Dumnezeu.

Angajamentul „Corban“ era doar un
exemplu din multe alte lucruri de felul
acesta (ex., regulile restrictive privitoare la
Sabat; cf. 2:23-3:5), prin care tradiþiile cãr-
turarilor distorsionau Vechiul Testament ºi-l
fãceau confuz.

c. Isus explicã ce spurcã pe om cu 
adevãrat (7:14-23)
(Mat. 15:10-20)
Ajuns în acest punct Isus, a dat un rãs-

puns mult mai direct la întrebarea legatã de
pângãrire sau spurcare (cf. Mar. 7:5). El
S-a adresat mai întâi mulþimii (v. 14-15) ºi
le-a dat un principiu general. Apoi a explicat
în particular acest principiu ucenicilor Sãi
(v. 17-23).  

7:14-16. Isus i-a chemat pe toþi la ascul-
tare ºi înþelegere (cf. 4:3). El vorbeºte cu
noroadele ºi le dezvãluie adevãrata sursã a
spurcãrii. Sub aspect negativ, afarã din om
(cuvânt generic pentru „persoanã“) nu este
nimic care intrând în el sã-l poatã spurca
(cf. 7:2). Isus a vorbit din perspectivã moralã,
nu medicalã. O persoanã nu este adusã într-o
stare de necurãþie moralã prin ceea ce mã-
nâncã, chiar dacã mâinile ei nu sunt spãlate
conform unui ritual.

Sub aspect pozitiv, ce iese din om
(persoanã, cf. v. 21-23) aceea-l spurcã. O
persoanã ajunge într-o stare de necurãþie
moralã prin ceea ce gândeºte în inima sa,
chiar dacã respectã cu scrupulozitate ritualuri
de purificare exterioarã. Aºa cã Isus a con-
trazis punctul de vedere rabinic, susþinând
cã pãcatul vine din interior, nu din exterior
(cf. Ier. 17:9-10). El a demonstrat de aseme-
nea înþelesul spiritual real al legilor privitoare
la alimentele curate ºi necurate din Legea
mozaicã (cf. Lev. 11; Deut. 14). Evreul care
mânca  alimente „necurate“ era spurcat nu de
alimente, ci de neascultarea de poruncile lui
Dumnezeu.

7:17. Dupã ce S-a despãrþit de mulþime
ºi a intrat în casã (probabil în Capernaum,
cf. 2:1-2; 3:20), ucenicii Lui L-au întrebat
care este explicaþia la pilda din versetul 7:15.
Faptul cã ei nu au înþeles cuvintele ºi lucrarea
lui Isus este accentuat pe parcursul textului
cuprins între 6:32-8:26 ºi este urmare a
împietririi inimii lor (cf. 6:52; 8:14-21).

7:18-19. Întrebarea lui Isus: ºi voi
sunteþi aºa de nepricepuþi? aratã cã ei, la
fel ca mulþimea, nu au înþeles învãþãturile
Lui în ciuda educaþiei pe care El le-o fãcuse
deja.

Isus a amplificat adevãrul negativ cã ni-
mic... de afarã nu poate spurca un om din
punct de vedere moral (cf. v. 15a). Motivul
este cã mâncarea (sau orice alt obiect) nu
intrã în inima lui, centrul de control al per-
sonalitãþii omului ºi de aceea nu afecteazã
natura lui moralã. De fapt mâncarea intrã în
pântece (un agent amoral).

Marcu 7:10-19

132

MARCU.QXD  04.01.2005  21:54  Page 132



Propoziþia care încheie versetul 19 este
un comentariu editorial fãcut de Marcu (cf.
2:10, 28; 3:30; 13:14) pentru a accentua sem-
nificaþia afirmaþiei lui Isus pentru cititorii din
Roma ai Evangheliei, întrucât unora dintre
ei nu le erau foarte clare legile evreilor pri-
vitoare la alimentaþie (cf. Rom 14:14; Gal.
2:11-17; Col. 2:20-22). El a punctat faptul cã
Isus a fãcut toate bucatele „curate“ pentru
creºtini. Biserica primarã a acceptat destul de
greu acest adevãr (cf. Fapte 10:15).

7:20-23. Isus a repetat ºi a amplificat
adevãrul pozitiv cã ce iese din om, aceea îl
spurcã din punct de vedere moral (cf. v.
15b). Acest lucru este confirmat prin enume-
rarea lucrurilor care ies dinlãuntru inimii
unei persoane (cf. v. 19). 

În textul grecesc, expresia tradusã prin
gândurile rele precede verbul ºi este astfel
considerat drept rãdãcina lucrurilor rele care
sunt enunþate în continuare. Gândurile rele
generate în inima cuiva, unite cu voinþa
acelei persoane, vor avea ca rezultat cuvinte
ºi acþiuni rele.

Lista de lucruri rele enumerate de Isus
are o puternicã tentã vechi-testamentalã ºi
conþine douãsprezece elemente. La început
sunt ºase substantive la plural (în gr.) ce
desemneazã fapte rele comise individual:
preacurviile (porneiai, „diverse activitãþi
sexuale neîngãduite“), curviile (moicheiai,
relaþii sexuale întreþinute în afara cãsãtoriei
de cãtre o persoanã cãsãtoritã), uciderile
(phonoi), furtiºagurile (klopai), lãcomiile
(pleonexiai, „râvnirile“), dorinþe nestãpânite
pentru ceea ce aparþine altuia, vicleºugurile
(ponçriai, „rãutãþile“), diverse moduri în care
se exprimã gândurile rele.

În al doilea rând sunt ºase substantive
la singular ce exprimã o dispoziþie spre rãu:
înºelãciunile (dolos), manevre viclene al
cãror scop este de a prinde într-o cursã pe
cineva pentru avantajul personal, faptele de
ruºine (aselgeia, cf. Rom. 13:13; Gal. 5:19;
Ef. 4:19; 2 Pet. 2:2, 7), comportament imoral
fãrã frâu, ochiul rãu (opthalmos ponçros,
traducerea unei expresii evreieºti pentru do-
rinþa invidioasã, cf. Prov. 23:6), o atitudine de
invidie faþã de ceea ce au alþii, hula (blas-
phçmia), vorbire  jignitoare sau defãimãtoare
împotriva lui Dumnezeu sau a unui om, tru-
fia (hyperçphania, folosit numai în acest loc
în NT), înãlþarea de sine deasupra celorlalþi,
care sunt priviþi cu o sfidare dispreþuitoare, ºi
nebunia (aphrosynç), insensibilitate moralã
ºi spiritualã. 

Toate aceste lucruri rele spurcã pe om
ºi îºi au sursa dinlãuntru acestuia. Aºa cã

Isus a îndreptat atenþia ascultãtorilor Sãi
nu spre ritualurile externe, ci spre nevoia lor
ca Dumnezeu sã le curãþeascã inima rea (cf.
Ps. 51).

5.  VINDECAREA FIICEI UNEI FEMEI 
SIRO-FENICIENE (7:24-30)
(MAT. 15:21-28) 
Acesta este primul dintre cele trei eveni-

mente pe care Marcu le-a consemnat din a
treia cãlãtorie a lui Isus în afara graniþelor
Galileii (pentru cele trei cãlãtorii, vezi Mar.
4:35; 5:20; 6:35-52; 7:24-8:10). În aceastã
cãlãtorie El a ieºit, de fapt, din Palestina, se
pare cã pentru singura datã. Aceste eveni-
mente petrecute într-un teritoriu locuit de
neevrei sunt o continuare adecvatã a învãþã-
turii lui Isus din versetele 1-23 ºi o avan-
premierã potrivitã a proclamãrii Evangheliei
lumii populate de neevrei ( cf. 13:10; 14:9).

7:24. Isus a plecat de acolo, probabil
din Capernaum, ºi S-a dus în þinutul Tiru-
lui, un oraº-port la Marea Mediteranã din
Fenicia (Libanul de azi), situat la aproximativ
65 de kilometri nord-vest de Capernaum.
Cuvintele ºi al Sidonului au fost incluse în
text (în NIV acestea apar într-o notã mar-
ginalã — n.tr.) datoritã atestãrilor foarte
bune din manuscrisele greceºti timpurii (cf.
v. 31).

Isus S-a dus acolo nu pentru a face
lucrãri în popor, ci pentru a petrece cu uce-
nicii un timp de intimitate, timp care înainte
fusese întrerupt (cf. 6:32-34, 53-56), ca sã le
dea învãþãturã. De aceea a dorit sã nu ºtie
nimeni cã este acolo. Dar n-a putut sã rã-
mânã ascuns, deoarece veºtile despre puterea
Lui de vindecare au mers înaintea Lui (cf.
3:8).

7:25-26. O femeie cu un nume nepre-
cizat a cãrei fetiþã era stãpânitã de un duh
necurat (cf. 1:23; 5:2) a venit de s-a arun-
cat la picioarele Lui, un semn de respect
adânc, dar ºi o modalitate de exprimare a
durerii cauzate de starea fetiþei ei (cf. 9:17-
18, 20-22, 26). Ea Îl ruga sã scoatã pe
dracul din fiica ei.

Marcu subliniazã cã femeia nu era
evreicã: era o grecoaicã, nu din Grecia, ci
prin culturã ºi religie. Ea era Siro-fenicianã,
nãscutã în Fenicia, o parte a provinciei Siria.
Matei a numit-o „femeia canaaneancã“ (Mat.
15:22).

7:27. Rãspunsul lui Isus era potrivit cu
scopul pentru care El Se afla acolo (cf. v. 24)
ºi era pe înþelesul femeii neevreice, deºi avea
o formã figurativã: copiii îi reprezintã pe

Marcu 7:20-27
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ucenicii Lui (cf. 9:35-37), pâinea copiilor
reprezintã ceea ce avea sã le aducã prin
lucrarea Lui ºi cãþeii (lit., „cãþeluºi“, animale
de casã, nu câini sãlbatici) îi reprezintã pe
neevrei (aici nu într-un sens depreciativ).

Isus i-a spus de fapt femeii cã El era
acolo în primul rând pentru a-i învãþa pe
ucenicii Lui. Nu era potrivit sã întrerupi o
masã de familie pentru a da câinilor mân-
carea de pe masã. La fel, nu era potrivit ca
El sã-ªi întrerupã lucrarea cu ucenicii pen-
tru a o ajuta pe ea, o neevreicã. Dar faptul
cã Isus nu S-a grãbit sã o ajute a stimulat
credinþa ei.

Alþi exegeþi ai textului biblic dau un sens
teologic mai larg cuvintelor lui Isus: copiii
(evreii necredincioºi) trebuie hrãniþi (misi-
unea lui Isus); pâinea lor (privilegii speciale
ce ocupã primul loc în lucrarea lui Isus) nu
trebuie aruncatã câinilor (neevreilor) pentru
cã vremea lor pentru a se hrãni (propovã-
duirea Evangheliei în toatã lumea) nu a venit
încã. Deºi acest punct de vedere este adevã-
rat din punct de vedere teologic, el trece
dincolo de ceea ce a intenþionat Marcu sã
spunã.

7:28. Femeia a acceptat spusele lui Isus,
prin cuvintele: Da, Doamne („Domnule“, un
mod respectuos de adresare). Ea a înþeles cã
El avea dreptul sã refuze cererea ei. Totuºi,
nesimþindu-se insultatã în analogia pe care
El a folosit-o, ea a fãcut un pas mai departe:
dar ºi cãþeii de sub masã mãnâncã din
fãrâmiturile copiilor.

Ideea ei era cã ºi cãþeii primesc câte ceva
de mâncare în timp ce mãnâncã copiii, de
aceea nu mai trebuie sã aºtepte. Nu era
nevoie ca El sã Îºi întrerupã activitatea de
învãþare a ucenicilor, pentru ea nu cerea decât
o fãrâmiturã, o micã binefacere a harului Sãu
pentru nevoia ei disperatã.

7:29-30. Pentru vorba aceasta, care de-
monstra smerenia ºi credinþa ei, Isus i-a zis
sã se ducã acasã (cf. 2:11; 5:34; 10:52) ºi a
asigurat-o cã a ieºit dracul din fiica ei. Cu-
vintele „a ieºit“ (timpul perf. compus) indicã
faptul cã vindecarea era deja înfãptuitã.

Când a intrat femeia în casa ei, a vãzut
cã fata ei se odihnea liniºtitã ºi cã ieºise
dracul din ea. Aceasta este singura minune
consemnatã de Marcu pe care Isus a înde-
plinit-o de la distanþã, fãrã sã dea o poruncã
verbalã.

6.  VINDECAREA UNUI SURDO-MUT 
(7:31-37)
Aceastã minune este relatatã doar de

Marcu ºi încheie un ciclu narativ, 6:32-7:37,

cu mãrturisirile oamenilor despre Isus (7:37).
Acest eveniment a prefigurat deschiderea
„urechilor“ ucenicilor (cf. 8:18, 27-30). Un al
doilea ciclu narativ începe la 8:1 ºi punctul
lui culminant îl reprezintã mãrturisirea uce-
nicilor (8:27-30).

7:31-32. Isus a pãrãsit þinutul Tirului
(cf. v. 24), a mers spre nord aproximativ 32
de kilometri prin Sidon, un oraº aflat pe coa-
sta Mãrii Mediterane ºi apoi S-a întors spre
sud-est, evitând Galilea, spre un loc de pe
coasta rãsãriteanã a mãrii Galileii trecând
prin þinutul Decapole (cf. 5:20).

Unii oameni de aici L-au rugat pe Isus
sã-ªi punã mâinile (cf. 5:23) peste un om
surd care vorbea cu anevoie (mogilalon,
„vorbea cu dificultate“). Aceste cuvine rar
folosite apar numai aici ºi în Isaia 35:6, un
pasaj în care se promite venirea domniei lui
Dumnezeu pe pãmânt. Intervenþia promisã
atunci se împlinea acum prin lucrarea lui Isus
(cf. Mar. 7:37; 1:15). 

7:33-35. În vindecarea acestui om, Isus a
folosit limbajul semnelor ºi câteva gesturi
simbolice (pe care Marcu nu le-a explicat),
adaptate în mod unic nevoilor acestui om ºi
fãcându-l sã-ºi exercite credinþa. Isus l-a luat
la o parte (cf. 6:32) pentru a comunica doar
cu el, despãrþiþi de norod. Atingându-i „ure-
chile“ ºi „limba“ cu scuipat (pe pãmânt), Isus
ªi-a ridicat ochii spre cer (spre Dumnezeu,
cf. 6:41), gest prin care exprima ceea ce urma
sã facã. Menþionarea faptului cã Isus a sus-
pinat reflectã compasiunea Lui pentru acel
om, dar este mai probabil cã exprimã emo-
þiile puternice care L-au cuprins în timp ce
înfrunta puterile satanice care îl þineau înrobit
pe acest om care suferea.

Apoi Isus a poruncit în limba aramaicã
Efata!, care înseamnã Dechide-te! (lit., „a
fi deschis complet“). Acest cuvânt poate fi
uºor citit pe buze de o persoanã surdã.
Folosirea acestui cuvânt aramaic poate
indica faptul cã omul nu era un neevreu.
Îndatã (euthys, cf. 1:10), la porunca lui Isus,
i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba
ºi a vorbit foarte desluºit. Defectele de
vorbire provin de obicei din defectele de
auz, atât sub aspect fizic cât ºi sub aspect
spiritual.

7:36. Cu cât Isus le poruncea mai mult
(lit., „continua sã le porunceascã“) oame-
nilor sã tacã, cu atât Îl vesteau mai mult
(cf. 1:44-45; 5:20, 43). El dorea sã lucreze în
regiunea Decapole fãrã a fi considerat un
„fãcãtor de minuni“ în popor.

7:37. Minunea lui Isus i-a lãsat pe oameni
uimiþi (exeplçssonto, „copleºiþi“; cf. 1:22,
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6:2; 10:26; 11:18) peste mãsurã de mult
(hyperperiôs, un adverb puternic, întâlnit
numai aici în NT).

Mãrturisirea mulþimii este o declaraþie a
felului în care ei Îl percepeau pe Isus,
percepþie bazatã pe ceea ce auziserã mai
dinainte despre El (cf. 3:8; 5:20). Cuvintele
surzi ºi muþi sunt la plural în limba greacã,
desemnând douã clase de oameni. Cuvintele
Chiar ºi pot fi interpretate ca „amândouã“.
Relatând aceastã mãrturisire a mulþimii,
Marcu a intenþionat probabil sã facã o aluzie
la Isaia 35:3-6.

7. HRÃNIREA CELOR 4.000 DE 
PERSOANE (8:1-10)
(MAT. 15:32-39)
În Marcu 8:1-30, Marcu prezintã o serie

de evenimente care sunt comparabile cu cele
din 6:32-7:37. În ciuda repetãrii evenimen-
telor ºi învãþãturii, ucenicii progresau încet
în procesul de a „auzi ºi vedea“ cine este de
fapt Isus (cf. 8:18). În amândouã ciclurile
narative, hrãnirea unor mulþimi de oameni
joacã un rol important (cf. 6:52; 8:14-21).

8:1-3. În timpul lucrãrii lui Isus în regiu-
nea Decapole (cf. 7:31), se strânsese din nou
mult norod (cf. 6:34), probabil atât evrei cât
ºi neevrei. 

Dupã ce au ascultat învãþãtura lui Isus
timp de trei zile, nu mai aveau ce mânca.
Erau slãbiþi de foame, aºa cã dacã Isus le-ar
fi dat drumul acasã flãmânzi, ar fi putut sã
leºine de foame pe drum, fiindcã unii din ei
au venit de departe.

Lui Isus I S-a fãcut milã de ei, din cauza
nevoilor lor fizice (cf. 6:34) ºi a atras atenþia
ucenicilor asupra acestui lucru (în contrast
cu 6:35-36). El a luat iniþiativa de a hrãni
mulþimea care a ales sã renunþe la mâncare
pentru a se hrãni din cuvintele Lui.

8:4-5. Întrebarea ucenicilor aratã cât de
încet înþelegeau ei semnificaþia prezenþei lui
Isus cu ei într-o nouã crizã. Ea aratã de ase-
menea cã nu erau pregãtiþi sã împlineascã
aceastã nevoie; aºa cã indirect, au pasat
problema înapoi la Isus (în contrast cu 6:37).

Întrebarea lui Isus privitoare la câte
pâini aveau la dispoziþie indicã în mod clar
intenþiile Sale ºi era o invitaþie pentru
ucenicii Sãi de a folosi resursele pe care le
aveau — ºapte pâini. Ei mai aveau ºi „câþiva
peºtiºori“ (cf. 8:7; Mat. 15:34).

8:6-7. Hrãnirea acestei mulþimi s-a pe-
trecut aproape la fel ca ºi hrãnirea celor 5.000
(cf. 6:39-42). Participiul grecesc tradus prin
luat ºi mulþumit (eucharistçsa, cf. 14:23)

sunt la timpul aorist, exprimând acþiuni
decisive, pe când verbele a dat ºi a frânt sunt
la imperfect, arãtând cã Isus „continua sã le
dea“ pâine ucenicilor pentru a o împãrþi (cf.
6:41). A procedat la fel ºi cu câþiva peºtiºori.

8:8-9a. Într-un mod concis Marcu a su-
bliniat satisfacerea nevoilor tuturor (Au
mâncat ºi s-au sãturat), abundenþa provizi-
ilor (ºapte coºniþe pline... de fãrâmituri) ºi
mãrimea mulþimii (patru mii de inºi, în afarã
de femei ºi copii; cf. Mat. 15:38). 

Coºniþele (spyridas) folosite în aceastã
împrejurare erau diferite de cele folosite în
hrãnirea celor 5.000 (kophinoi, Mar. 6:43, cf.
8:19-20). Ele erau coºuri împletite din funie
sau nuiele, uneori destul de mari, cât pentru a
cãra un om (cf. Fapte 9:25). Astfel cele ºapte
coºniþe (probabil câte o coºniþã pentru fiecare
pâine folositã) din Marcu 8:8 conþineau mai
mult decât cele 12 din 6:43.

8:9b-10. Dând drumul mulþimii, Isus  în-
datã (euthys; cf. 1:10) a intrat în corabie cu
ucenicii Sãi ºi a traversat Marea Galileii
spre pãrþile Dalmanutei, o cetate (numitã ºi
Magdala; cf. Mat. 15:39) lângã Tiberiada, pe
partea de vest a lacului (cf. Mar. 8:13, 22).

8. FARISEII CER UN SEMN (8:11-13)
(MAT. 16:1-4)
8:11. Autoritãþile religioase (cf. 3:22-30;

7:1-5) au venit ºi au început o ceartã de
vorbe (syzçtein, „a disputa, a dezbate“) cu
Isus. Ei doreau sã-L punã la încercare (de
la peirazô, cf. 1:13; 10:2; 12:15), pentru a-L
determina sã demonstreze sursa autoritãþii
Sale (cf. 3:22-30; 11:30; Deut. 13:2-5; 18:18-
22). Ei I-au cerut (de la zçteô, cf. Mar. 11:18;
12:12; 14:1, 11, 55) un semn din cer, care
sã arate autorizarea Sa divinã. În Vechiul
Testament un „semn“ nu era atât de mult o
demonstraþie de putere, cât o dovadã cã o
afirmaþie sau o acþiune era autenticã ºi dem-
nã de crezare (cf. TDNT, s.v. “sçmeion“,
7:210-6, 234-6). Fariseii nu au cerut o
minune spectaculoasã, ci ca Isus sã le dea o
dovadã de necontestat a faptului cã El ºi
misiunea Lui erau autorizate de Dumnezeu.
Însã ei credeau exact contrariul acestui
adevãr (cf. 3:22).

8:12. Isus a suspinat adânc (cf. 7:34) ºi
a pus o întrebare retoricã ce reflecta durerea
Lui în faþa necredinþei lor încãpãþânate. Cuvin-
tele neamul acesta denumesc naþiunea lui
Israel reprezentatã de aceºti conducãtori reli-
gioºi (cf. 8:38; 9:19; 13:30). Ei respingeau
necontenit modul plin de har în care Dumnezeu
se purta cu ei (cf. Deut. 32:5-20; Ps. 95:10).
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135

MARCU.QXD  04.01.2005  21:54  Page 135



Folosind o formulã introductivã solemnã
(Adevãrat vã spun, cf. Mar. 3:28) ºi un
idiom evreiesc care denotã o puternicã
împotrivire (cf. Ps. 95:11; Evr. 3:11; 4:3, 5),
Isus a respins cererea lor: neamului acestuia
nu i se va da deloc un semn. Matei citeazã
singura excepþie, „semnul lui Iona“ (Mat.
16:4) care reprezintã învierea lui Isus (cf.
Mat. 12:39-40).

În Marcu se face distincþie între o minune
(dynamis) ºi un semn (sçmeion). Minunile
erau dovada prezenþei ºi puterii lui Dumne-
zeu în Isus. A cere o minune poate sã fie o
expresie legitimã a credinþei cuiva (ex. Mar.
5:23; 7:26, 32). Dar o astfel de cerere nu este
legitimã dacã se naºte din necredinþã, aºa
cum s-a întâmplat în cazul fariseilor.

8:13. Indignarea lui Isus se vede clar din
plecarea Lui bruscã, ca sã treacã din nou
Marea Galileii spre malul nord-estic. Aceastã
cãlãtorie a pus capãt lucrãrii Sale publice în
Galilea.

9. UCENICII NU ÎNÞELEG 
CUVINTELE ªI FAPTELE LUI ISUS 
(8:14-21)
(MAT. 16:5-12)
8:14. Plecarea lor precipitatã (v. 13) a

fost probabil cauza faptului cã ucenicii
uitaserã sã ia pâini. Ei nu aveau de mân-
care în corabie decât o singurã pâine, o
cantitate suficientã când Isus Se afla la bord
(cf. 6:35-44). 

8:15. Pentru cã întâlnirea de lângã
Tiberiada (v. 11-13; locul palatului lui Irod)
era încã proaspãtã în mintea Lui, Isus le
zicea (lit., „continua sã le dea ordine“; cf.
7:36) sã se pãzeascã de aluatului Fariseilor
ºi al lui Irod Antipa.

O micã cantitate de aluat dospit poate
avea efect asupra unei cantitãþi mai mari de
aluat de pâine, când sunt amestecate. Aluatul
era o metaforã evreiascã obiºnuitã pentru
a reprezenta o influenþã invizibilã ºi persu-
asivã. De obicei, ca ºi aici, exprima o influ-
enþã corupãtoare. În acest context aluatul se
referã la o creºtere gradatã a necredinþei.
Acest lucru stãtea în spatele cererii fariseilor
pentru un semn, deºi ei luaserã deja o decizie
cu privire la El (cf. 8:11-12; 3:6). La fel ºi
Irod (cf. 6:14-16; Luca 13:31-33; 23:8-9).
Aºa cum sugera ºi întrebarea lui Isus (Mar.
8:12), aceastã atitudine a afectat întreaga
naþiune Israel ºi El i-a avertizat pe ucenicii
Sãi împotriva ei. Prin contrast, El i-a chemat
la credinþã ºi înþelegere fãrã semne (cf.
v. 17-21).

8:16. Ucenicii au ignorat total referirea
lui Isus la farisei ºi la Irod. Ei au auzit „aluat“
ºi au presupus cã Isus vorbea de lipsa de
pâini. 

8:17-18. Mustrarea lui Isus este expri-
matã prin cinci întrebãri penetrante care
dovedeau lipsa lor de înþelegere spiritualã
(cf. 4:13, 40; 6:52). Deoarece Isus a înþeles
lucrul acesta (cf. 8:16), El i-a mustrat nu pen-
tru cã nu au prins sensul avertismentului dat
de El (v. 5), ci pentru cã nu au înþeles scopul
prezenþei Lui cu ei. Inima lor era împietritã
(cf. 6:52). Ei aveau ochi ºi nu puteau „sã
vadã“, ºi urechi, dar nu puteau  „sã audã“ (cf.
Ier. 5:21, Eze. 12:2). În acest sens, ei nu erau
mai buni decât „cei de afarã“ (cf. Mar. 4:11-
12). De asemenea, aveau ºi o memorie scurtã.

8:19-20. Întrebãrile despre cele douã
hrãniri miraculoase (cf. 6:35-44; 8:1-9)
indicã faptul cã ucenicii nu au înþeles ce au
vãzut ºi nici nu au putut sã discearnã cine
este de fapt Isus.

8:21. La punctul culminant, întrebarea:
Tot nu înþelegeþi? este mai mult o chemare
decât o mustrare. Proeminenþa acordatã în
pasaj cuvântului „înþelegeþi“ (v. 17-18, 21)
exprimã scopul cuvintelor ºi lucrãrilor lui
Isus, care nu fusese încã atins. 

10. VINDECAREA UNUI ORB LA 
BETSAIDA (8:22-26)
Aceastã minune ºi paralela ei structuralã

(7:31-37) sunt singurele minuni consemnate
numai în Marcu. Este singura minune înfãp-
tuitã de Isus în douã etape. Vederea era o
metaforã folositã foarte des cu sensul de
înþelegere. Acest miracol aratã înþelegerea
corectã dar incompletã a ucenicilor.

8:22. Când Isus ºi ucenicii Lui au ajuns
în Betsaida Iulia (cf. v. 13; 6:32), au adus...
un orb ºi L-au rugat sã se atingã de el
pentru a-l vindeca (cf. 5:23; 7:32).

8:23-24. Isus a luat pe orb de mânã ºi
l-a scos afarã din sat, probabil pentru a
stabili o relaþie personalã cu el (cf. 7:33) ºi
pentru a evita publicitatea (8:26). În general,
minunile lui Isus erau evenimente publice
(cf. 1:23-28; 32-34; 3:1-12; 6:52-56; 9:14-27;
10:46-52). Dar existã trei excepþii în Marcu
(5:35-43; 7:31-37; 8:22-26). Ultimele douã
minuni pot sã arate cã o adevãratã înþelegere
a lui Isus se obþine printr-o relaþie personalã
cu El, fãrã a se þine seama de pãrerile mulþimii.

Atingerea cu salivã ºi cu mâinile lui Isus
(cf. 7:33) a fost dovada intenþiilor Domnului
nostru ºi a stimulat credinþa orbului. La înce-
put vindecarea a fost parþialã: El S-a uitat
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(cf. 8:25) ºi a vãzut oameni (lit., „bãrbaþi“
probabil pe cei doisprezece) umblând, dar
i s-au pãrut ca niºte copaci. Întrebarea
neobiºnuitã a lui Isus: Vezi ceva? sugereazã
cã aceasta a fost intenþia lui Isus (nu era o
slãbiciune a credinþei omului). Faptul se
potrivea cu mustrarea adresatã ucenicilor Sãi
(v.  17-21). Acel om nu mai era total orb, dar
vederea îi era slabã. Cât de mult semãnau
ucenicii cu el!

8:25. Apoi Isus i-a pus din nou mâinile
pe ochi. Omul s-a uitat þintã (de la diablepô,
v. 24 are o formã a cuvântului anablepô), a
fost tãmãduit ºi a vãzut (de la emblepô)
toate lucrurile desluºit. Acum vederea lui
era perfectã. Acesta era rezultatul pe care
ucenicii puteau sã-l anticipeze în ciuda difi-
cultãþilor de pe parcursul procesului prin care
treceau ei.

8:26. Se pare cã omul nu locuia în Bet-
saida deoarece Isus l-a trimis acasã cu po-
runca: Sã nu intri în sat (i.e., „Nu te du acolo
mai întâi“). Acesta este un alt caz în care a
fost datã porunca de pãstrare a tãcerii pentru
ca Isus sã Îºi protejeze activitatea pe care o
avea planificatã (cf. 1:44-45; 5:43; 7:36).

D. Încheiere: mãrturisirea fãcutã de Petru 
cã  Isus este Hristosul (8:27-30)
(Mat. 16:13-20, Luca 9:18-21)
În centrul Evangheliei sale Marcu a

plaseazã mãrturisirea lui Petru cã Isus este
Mesia. Pânã aici întrebarea care ieºea în
evidenþã era „Cine este El?“ Dupã declaraþia
fãcutã de Petru în numele celor doisprezece,
naraþiunea lui Marcu se îndreaptã spre cruce
ºi înviere. De acum încolo, va fi scoasã în
evidenþã o dublã întrebare: „Ce fel de Mesia
este El ºi ce înseamnã sã-L urmezi pe El?“
Acest pasaj crucial este punctul spre care
conduce prima jumãtate a cãrþii ºi din care
începe a doua jumãtate.

8:27. Isus ªi-a dus ucenicii la aproxima-
tiv 40 de kilometri nord de Betsaida (cf. v.
22) în satele Cezareii lui Filip, o cetate loca-
lizatã la izvoarele râului Iordan pe versantul
sudic al muntelui Hermon. Aceasta era în
tetrarhia lui Irod Filip, care i-a dat numele lui
pentru a o deosebi de cealaltã cetate Cezarea,
aflatã pe coasta Mediteranei. Pe drum (en tç
hodô, cf. 1:2; 9:33-34; 10:17, 32, 52) Isus i-a
întrebat pe ucenici ce spun oamenii despre
El. Deseori întrebãrile lui Isus erau punctul
de plecare pentru noi învãþãturi (cf. 8:29;
9:33; 12:24-25).

8:28. Rãspunsul lor a fost la fel ca ºi cel
dat în 6:14-16: Ioan Botezãtorul… Ilie…
unul din prooroci. Toate trei rãspunsuri erau

greºite, fapt ce aratã cã identitatea ºi misiunea
lui Isus rãmâneau ascunse oamenilor.

8:29. Apoi, mai direct ºi personal, Isus
i-a întrebat pe ucenici: Dar voi… cine ziceþi
cã sunt Eu? Accentul cade pe „voi“ cei pe
care El i-a ales ºi i-a pregãtit. Petru, vorbind
ca purtãtor de cuvânt al celor doisprezece
(cf. 3:16; 9:5; 10:28; 11:21; 14:29), a declarat
deschis: Tu eºti Hristosul, Mesia, Unsul lui
Dumnezeu (cf. 1:1).

Mãrturia deschisã despre El în acest
moment (cf. Ioan 1:41, 51) era necesarã, pen-
tru cã oamenii nu reuºeau sã discearnã ade-
vãrata Lui identitate, conducãtorii religioºi I
se opuneau cu înverºunare ºi El era pe cale
de a le descoperi ucenicilor încã o revelaþie
despre El Însuºi care ar fi putut avea con-
secinþe care sã-i coste scump. Aºadar era
esenþial ca problema identitãþii Sale sã fie
foarte bine clarificatã. Aceastã declarare a
credinþei în Isus a fost ancora vieþii lor de
ucenici, în ciuda eºecurilor ºi slãbiciunilor lor
temporare (cf. Mar. 14:50, 66-72).

Marcu a consemnat mãrturia lui Petru în
cea mai simplã ºi directã formã (cf. Mat.
16:16-19) pentru a scoate în evidenþã învãþã-
tura lui Isus despre natura mesianismului Sãu
(cf. Mar. 8:31; 9:30-32; 10:32, 45).

8:30. Isus le-a poruncit cu tãrie (cf.
1:25; 3:12) sã nu spunã nimãnui cã El este
Mesia. Oamenii aveau multe idei false despre
conceptul de „Mesia“. Mesia, descendentul
davidic (cf. 2 Sam. 7:14-16; Is. 55:3-5; Ier.
23:5) era pentru majoritatea dintre ei o per-
sonalitate politicã, naþionalistã, care îi va
elibera pe evrei de sub dominaþia romanã
(cf. Mar. 11:9-10). Dar misiunea mesianicã
a lui Isus avea un scop mult mai cuprinzãtor
ºi, prin natura ei, era foarte diferitã de ce
credeau oamenii. De aceea El se opunea
folosirii acestui titlu (cf. 12:35-37; 14:61-62)
ºi ucenicii nu erau pregãtiþi încã sã proclame
adevãratul sens al mesianismului Sãu.

Isus ºtia cã El este Alesul lui Dumnezeu
(cf. 9:41; 14:62), aºa cã El a acceptat decla-
raþia lui Petru ca fiind corectã. Totuºi, deoa-
rece ucenicii încã nu înþelegeau lucrul acesta,
(cf. 8:32-33), El le-a poruncit pãstrarea
tãcerii (cf. 1:44) pânã când avea sã le explice
cã Mesia trebuie sã sufere ºi sã moarã,
ascultând de voia lui Dumnezeu (cf. 8:31).

VI. Cãlãtoria lui Isus spre Ierusalim 
(8:31-10:52)

A patra secþiune majorã a Evangheliei lui
Marcu este încadratã de cãlãtoria Lui dinspre
Cezarea lui Filip, în nord, unde Isus fusese
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mãrturisit ca fiind Mesia, spre Ierusalim, în
sud, unde El ªi-a îndeplinit misiunea mesia-
nicã (cf. 8:27; 9:30; 10:1, 17, 32; 11:1, de
asemenea cf. 14:28; 16:7).

Isus a explicat natura chemãrii Sale
mesianice ºi implicaþiile acesteia pentru cei
care doresc sã-L urmeze. Existã o tensiune
echilibratã între suferinþa Sa ascunsã ºi
descoperirea Lui viitoare în slavã. Structura
acestei secþiuni este alcãtuitã în jurul a trei
prevestiri ale patimilor Sale: 8:31-9:29; 9:30-
10:31; 10:32-52. Fiecare parte include o
prevestire (8:31; 9:30-31; 10:32-34); reacþia
ucenicilor (8:32-33; 9:32; 10:35-41) ºi una
sau mai multe lecþii pentru ucenici (8:34-
9:29; 9:33-10:31; 10:42-52).

A. Prima secþiune în care se prevestesc 
patimile (8:31-9:29)

1. PRIMA PREVESTIRE A LUI ISUS 
DESPRE MOARTEA ªI ÎNVIEREA 
SA (8:31)
(MAT. 16:21, LUCA 9:22)
8:31. Dupã ce Petru a declarat cã Isus

este Mesia (v. 29), Isus a început sã-i înve-
þe ce însemna acest lucru. A fost un punct de
cotiturã spre un nou conþinut al învãþãturii
Lui.

În contrast cu aºteptãrile mesianice ale
poporului, Isus nu a venit sã întemeieze o
Împãrãþie mesianicã pe pãmânt în zilele
acelea. În loc de aºa ceva, El a declarat cã
Fiul omului trebuie sã pãtimeascã mult (cf.
Is. 53:4, 11), sã fie tãgãduit de autoritãþile
evreieºti, sã fie omorât ºi dupã trei zile
(„în a treia zi“, cf. Mat 16:21; Luca 9:22) sã
învieze (Is. 52:13; 53:10-12). Aceste cuvinte
au dezvãluit ucenicilor un nou element în
programul Împãrãþiei lui Dumnezeu, pentru
care ei nu erau pregãtiþi (cf. Mar. 8:32).
„Trebuie“ (dei, „este necesar“) denotã ceva
obligatoriu. În acest context, cuvântul se
referã la obligativitatea îndeplinirii voii lui
Dumnezeu, planul divin pentru misiunea
mesianicã a lui Isus (cf. 1:11). Aceastã pre-
vestire aratã supunerea Lui faþã de voia lui
Dumnezeu (cf. 14:35-36).

Trei grupuri — bãtrâni (lideri laici in-
fluenþi), preoþii cei mai de seamã (saducheii,
cf. 12:18, inclusiv marii preoþi) ºi cãrturari
(scribii, cei mai mulþi dintre ei fiind farisei)
— constituiau Sinedriul (Sanhedrinul), curtea
supremã evreiascã care se întrunea la Ieru-
salim (cf. 11:27, 14:53).

Deºi Petru L-a identificat drept „Hris-
tosul“ (8:29), Isus nu a discutat titlul sau
problema identitãþii Sale. De fapt, El S-a

concentrat asupra misiunii Lui ºi a folosit
denumirea de „Fiul omului“. Aceastã expre-
sie a apãrut în Marcu numai de douã ori
înaintea acestui pasaj (cf. 2:10, 28). În amân-
douã cazurile, Marcu l-a folosit pentru a arãta
semnificaþia unui anumit eveniment pentru
cititorii lui creºtini. De acum încolo apare de
mai multe ori dar numai când Isus vorbeºte
despre Sine (cf. 8:31, 38; 9:9, 12, 31; 10:33,
45; 13:26; 14:21 [de douã ori], 41, 62).

Acest titlu se potrivea într-un mod spe-
cial la misiunea lui Isus, consideratã în toatã
complexitatea ei. Nu avea nici o conotaþie
politicã, preîntâmpinând astfel aºteptãri care
nu erau conforme cu realitatea. Totuºi era
suficient de echivoc (ca o pildã) pentru a
pãstra echilibrul între ascundere ºi dezvãluire
în privinþa vieþii ºi misiunii lui Isus (cf. 4:11-
12). El combina elemente ale suferinþei ºi ale
slavei cum nici un alt nume nu putea sã o
facã. Titlul slujea la definirea rolului Sãu unic
de Mesia.

2. MUSTRAREA LUI PETRU ªI 
ÎNTOARCEREA MUSTRÃRII DE 
CÃTRE ISUS (8:32-33)
(MAT. 16:22-23)
8:32-33. Spre deosebire de aluziile voa-

late de pânã acum (cf. 2:20), Isus le spunea
lucrurile acestea pe faþã, în termeni fãrã
echivoc, vorbind despre necesitatea morþii ºi
învierii Sale.

Petru a înþeles limpede cuvintele lui Isus
(8:31), dar nu putea sã reconcilieze pãrerea
lui despre „Mesia“ (v. 29b) cu suferinþa ºi
moartea pe care Isus le prevestea. Aºa cã
Petru a început sã-L mustre pentru aceastã
abordare defetistã a viitorului.

Reacþia lui Petru, pe care ceilalþi ucenici
probabil o împãrtãºeau, a fost o încercare
satanicã similarã cu ispitirea din pustie (cf.
1:12-13), de a-L abate pe Isus de la cruce.
Isus… a mustrat (cf. 8:32) pe Petru spre
binele tuturor. Acesta nu era un atac personal
la adresa lui Petru. Cuvintele: Înapoia Mea,
sunt literar: „Pleacã în spatele meu (dupã
mine).“ Ele nu erau o poruncã adresatã lui
Petru de a sta la locul lui în poziþia de ucenic
(în contrast cu 1:17, 8:34), pentru cã Isus l-a
identificat pe Satana drept sursã a gân-
durilor lui Petru.

Petru a fost fãrã sã ºtie un purtãtor de
cuvânt al lui Satan, pentru cã el „se gândea“
(phroneô înseamnã „a avea o dispoziþie
mentalã pentru ceva“; cf. Col. 3:2) nu... la
lucrurile lui Dumnezeu, la cãile ºi scopurile
Lui (cf. Is.55:8-9), ci la lucrurile oamenilor,
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la valorile ºi punctele de vedere omeneºti.
Calea crucii era voia lui Dumnezeu ºi Isus a
refuzat sã o abandoneze.

3. ÎNVÃÞÃTURA LUI ISUS DESPRE 
CE ÎNSEAMNÃ SÃ FII UCENIC 
(8:34-9:1)
(MAT. 16:24-28, LUCA 9:23-27)
Un Mesia care suferea avea implicaþii

importante pentru cei care Îl vor urma.
Aceastã secþiune conþine o serie de afirmaþii
scurte despre supunerea personalã faþã de
Isus (cf. Mar. 9:43-50; 10:24-31). Afirmaþia
principalã (8:34) este urmatã de patru propo-
ziþii (v. 35-38) explicative (gar, „pentru“) ºi
de încheierea printr-o asigurare datã uceni-
cilor (9:1). Aceastã învãþãturã fãcea parte
din pregãtirea ucenicilor pentru lucrarea lor
viitoare. De asemenea, ea era o încurajare
pentru cititorii lui Marcu care se confruntau
cu persecuþia în Roma.

8:34. Isus a chemat la El norodul, pe
cei interesaþi (cf. 4:1, 10-12; 7:14-15),
împreunã cu ucenicii Sãi ºi S-a adresat
ambelor grupuri. Cuvintele Lui: Dacã
voieºte cineva (nu doar cei doisprezece) sã
vinã dupã Mine (cf. 1:17) denotã cã Isus
spunea de fapt ca ei sã-L urmeze în calitate de
ucenici (cf. 1:16-20). Pentru aceasta, El a
enunþa t douã cer in þe care , asemenea
pocãinþei ºi credinþei (cf. 1:15), sunt legate
împreunã.

Sub aspect negativ, urmaºul Lui trebuie
sã se lepede decisiv de sine însuºi („sã se
lepede“ este un imper. aorist), adicã sã nu
lupte pentru interesele proprii egoiste ºi pen-
tru a-ºi asigura lucruri pe pãmânt. Lepãdarea
de sine nu înseamnã negarea propriei perso-
nalitãþi, a muri ca martir sau a refuza sã te
foloseºti de „lucruri“ (ca în ascetism). De
fapt înseamnã respingerea „sinelui“, întoar-
cerea de la idolatria egocentrismului ºi de la
fiecare încercare de a-ºi orienta viaþa dupã
cum dicteazã interesul personal (cf. TDNT,
s.v. „arneomai“, 1:469-71). Totuºi, lepãdarea
de sine este numai partea negativã a imaginii
de ansamblu ºi nu are un scop în sine.

Sub aspect pozitiv, persoana trebuie sã-ºi
ia crucea, într-un mod decisiv („sã-ºi ia“ este
de asemenea un imper. aorist), spunând da
voii ºi cãii lui Dumnezeu. Purtarea crucii nu
era o metaforã evreiascã obiºnuitã. Dar
figura de stil era adecvatã în Palestina
ocupatã de romani. Aducea în mintea oame-
nilor imaginea unui om condamnat, forþat
sã-ºi demonstreze supunerea faþã de Roma
prin purtarea unei pãrþi din crucea lui prin

cetate, spre locul execuþiei. Astfel „a lua
crucea“ însemna a demonstra în public supu-
nerea/ascultarea faþã de autoritatea împotriva
cãreia acea persoanã se rãzvrãtise anterior. 

Supunerea lui Isus în faþa voii lui Dumne-
zeu este cel mai potrivit rãspuns la cerinþele
lui Dumnezeu puse faþã în faþã cu dorinþele
personale. Pentru El a însemnat moartea pe
cruce. Cei care Îl urmau trebuia sã-ºi ia cru-
cea lor (nu a Lui), acceptând voia lui Dumne-
zeu, indiferent care ar fi fost ea, ca urmaºi ai
lui Isus. Acest lucru nu înseamnã a suferi aºa
cum a suferit El, sau a fi rãstignit cum a fost
rãstignit El. Nici nu înseamnã a îndura cu sto-
icism poverile vieþii. Este ascultarea de voia
lui Dumnezeu aºa cum este ea revelatã în Cu-
vântul Lui, acceptând consecinþele fãrã nici o
rezervã, de dragul lui Isus ºi al evangheliei
(cf. 8:35). Pentru unii acest lucru înseamnã
suferinþã fizicã ºi poate chiar moarte, aºa cum
a demonstrat istoria (cf. 10:38-39).

În cuvintele lui Isus: sã Mã urmeze, „ a
urma“ este un conjunctiv prezent cu valoare
de imperativ (cf. 1:17-18; 2:14; 10:21, 52b;
cf. „în fiecare zi“ în Luca). A spune nu egois-
mului ºi da lui Dumnezeu înseamnã ca cineva
sã fie dispus sã treacã prin orice, urmându-L
pe Isus (cf. Rom. 13:14; Fil. 3:7-11).

8:35. Versetele 35-38 încep fiecare prin
cuvântul grec explicativ gar (cãci, trad. apare
numai o datã în NIV). Aceste versete explicã
cerinþele lui Isus din versetul 34, concentrân-
du-se asupra intrãrii în viaþa de ucenic, asupra
pãrãsirii vechilor obligaþii faþã de aceastã viaþã
(mulþimea) ºi asupra intrãrii într-un angajament
solemn de supunere faþã de Isus, ca ucenic.

În mod paradoxal, cine va vrea sã-ºi
scape (de la sôzô, „a pãstra“) viaþa (psychçn,
„suflet, viaþã“) o va pierde; nu va fi salvat
pentru viaþa veºnicã. Dar cine îºi va pierde
viaþa (psychç) din pricina lui Isus ºi din
pricina Evangheliei (cf. 1:1) o va mântui
(de la sôzô, „a pãstra“); va fi salvat pentru
viaþa veºnicã (cf. comentariilor de la 10:26-
27; 13:13).

Isus a fãcut un joc de cuvinte cu termenii
„pierde“ ºi „viaþa“ (psychç). Pe de-o parte
psychç este viaþa naturalã, fizicã a unui om,
dar se referã ºi la adevãratul eu al acelei
persoane, la esenþa ei, care transcende sfera
pãmânteascã (cf. 8:36; Mat. 10:28, TDNT,
s.v. „psyche“, 9:642-4). Cel care se hotãrãºte
sã ducã o viaþã egocentricã în aceastã lume,
refuzând sã accepte cerinþele lui Isus (Mar.
8:34), îºi va pierde viaþa pentru vecie. O per-
soanã care îºi va „pierde“ (va renunþa, „se va
dezice de sine“) viaþa (chiar ºi literal, dacã

Marcu 8:34-35
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este necesar) din loialitate faþã de Isus ºi
evanghelie (cf. 10:29), acceptându-I cerin-
þelor (8:34), o va pãstra pentru eternitate. Ca
urmaº al lui Isus, el este pentru totdeauna
moºtenitor al vieþii veºnice cu Dumnezeu (cf.
10:29-30; Rom. 8:16-17).

8:36-37. Isus a folosit întrebãri retorice
penetrante ºi termeni economici pentru arãta
valoarea supremã a vieþii veºnice ºi pentru a
consolida paradoxul din versetul 35.

Pentru cã (gar, confirmând v. 35) ce fo-
loseºte (lit., „beneficiu, profit“) unui om
(termen generic, „persoanã“) sã câºtige toatã
lumea, toate plãcerile ºi posesiunile pãmân-
teºti, dacã acest lucru ar fi posibil, dacã îºi
pierde (lit., „suferã pierderea“) sufletul (psy-
chçn) ºi nu câºtigã viaþa veºnicã cu Dum-
nezeu? Rãspunsul aºteptat: „Nu foloseºte la
nimic!“ (cf. Ps. 49, în special v. 16-20).

Pentru cã (gar, confirmând Mar. 8:36) ce
va da un om („persoanã“) în schimb pentru
sufletul sãu (psychçs), pentru a avea viaþa
veºnicã cu Dumnezeu? Rãspunsul: nimic,
pentru cã, dupã ce va fi „câºtigat toatã
lumea“, în final el va pierde în mod irevoca-
bil viaþa veºnicã cu Dumnezeu, fãrã a avea
nici o compensaþie pentru aceasta.

8:38. Din punct de vedere structural,
acest verset este comparabil cu versetul 35,
ducând ideea pânã la consecinþa ei finalã.

Pentru cã (gar, confirmând v. 35) o per-
soanã care se va ruºina de (va nega pe) Isus
ºi de cuvintele Lui (cf. 13:31) în acest neam
(genea, cf. 8:12; Mat. 12:39; Is. 1:4; Osea
1:2) preacurvar (necredincios spiritual) ºi
pãcãtos, de ea se va ruºina ºi Fiul omului
(cf. comentariilor de la Mar. 8:31) când (lit.,
„oricând“) va veni în slava Tatãlui Sãu
(înzestrat în mod vizibil cu splendoarea lui
Dumnezeu) împreunã cu sfinþii îngeri (cf.
13:26-27).

Este evident cã Isus (cf. „Mine, Mele“) ºi
Fiul omului sunt una ºi aceeaºi persoanã (cf.
14:41b-42, 62). Referinþa voalatã la viitorul
Sãu rol de Judecãtor era potrivitã aici din
cauza prezenþei mulþimii.

A te „ruºina“ de Isus înseamnã a-L res-
pinge (cf. 8:34-35a) ºi a rãmâne supus acestui
„neam“, din cauza necredinþei ºi a fricii de
dispreþul lumii. În schimb, când Isus va veni
în glorie ca Judecãtor, El va refuza sã-i
recunoascã pe aceºtia ca fiind ai Lui (cf. Mat.
7:20-23; Luca 13:22-30) ºi ei vor fi fãcuþi de
ruºine (cf. Is. 28:16; 45:20-25; Rom. 9:33;
10:11; 1 Pet. 2:6, 8).

9:1. Acest verset este partea pozitivã a
versetului 8:38 (cf. Mat. 10:32-33; Luca

12:8-9) ºi încheie secþiunea de faþã printr-o
asigurare (Mar. 8:34-9:1).

Cuvintele El le-a mai zis (cf. 2:27) intro-
duc o afirmaþie plinã de autoritate a lui Isus.
El a prevestit cã unii din cei ce stãteau acolo,
ascultându-L nu (lit., „în nici un caz“, ou mç)
vor muri pânã (lit., „pânã ce“) nu vor vedea
o manifestare plinã de putere a Împãrãþiei lui
Dumnezeu. Cuvintele „nu vor muri“ sunt o
expresie idiomaticã evreiascã, care exprimã
experienþa morþii fizice, ca o otravã letalã pe
care toþi trebuie sã o ia mai devreme sau mai
târziu (cf. Evr. 2:9).

Existã mai multe interpretãri ale sensului
expresiei Împãrãþia lui Dumnezeu venind
cu putere: (a) schimbarea la faþã a lui Isus,
(b) învierea ºi înãlþarea lui Isus la cer, (c) co-
borârea Duhului Sfânt la Cincizecime (Fapte
2:1-4) ºi rãspândirea creºtinismului de cãtre
Biserica Primarã, (d) distrugerea Ierusalimu-
lui de cãtre romani în anul 70 d.Hr. ºi (e) a
doua venire a lui Isus Hristos.

Prima dintre acestea este cea mai rezo-
nabilã interpretare în acest context. Precizia
temporalã ce deschide relatarea schimbãrii
la faþã (Mar. 9:2a) indicã faptul cã Marcu a
înþeles existenþa unei legãturi bine definite
între prevestirea fãcutã de Isus (v. 1) ºi acest
eveniment. Schimbarea la faþã a lui Isus a
fost o avanpremierã uimitoare ºi, în acelaºi
timp, o garanþie a viitoarei Lui veniri în slavã
(cf. 2 Pet. 1:16-19).

4. SCHIMBAREA LA FAÞÃ A LUI ISUS 
(9:2-13)
(MAT. 17:1-13; LUCA 9:28-36)

a. Arãtarea slavei Lui (9:2-8)
Acest eveniment a confirmat mãrturisi-

rea lui Petru (8:29) ºi a împlinit prevestirea
fãcutã de Isus (9:1). Ea era de asemenea un
preludiu la patimile lui Isus (14:1-16:8). În
ciuda morþii Sale iminente (8:31-32), El i-a
asigurat prin acest eveniment pe ucenici cã
întoarcerea Lui în slavã (8:38b) este sigurã ºi
cã devotamentul lor faþã de El era pe deplin
justificat (8:34-37). Gloria viitoare va urma
suferinþei din prezent, atât pentru El cât ºi
pentru ei.

9:2-4. Cuvintele dupã ºase zile leagã
schimbarea la faþã de prevestirea fãcutã de
Isus în versetul 1. Evenimentul a avut loc în
a ºaptea zi dupã prevestire — zi ce amintea
de împlinire ºi de revelaþia specialã (cf. Ex.
24:15-16).

Matei menþioneazã aceeaºi perioadã de
timp, dar Luca afirmã cã schimbarea la faþã
a avut loc „cam la opt zile dupã aceasta“

Marcu 8:36-9:4
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(Luca 9:28). Referinþa generalã din Luca
reflectã o metodã alternativã de mãsurare a
timpului, în care o parte a zilei era conside-
ratã ca o zi întreagã (vezi comentariile de la
Luca 9:28).

Isus i-a ales pe Petru, pe Iacov ºi pe
Ioan (cf. Mar. 5:37, 14:33) ºi i-a dus singuri
(kat’ idian, cf. 4:34) de o parte pe un munte
înalt. Locul acesta, care nu era numit în
text, era probabil o creastã sudicã a Mun-
telui Hermon (aproximativ 2.760 de metri),
situat la circa 19 kilometri nord-est de
Cezareea lui Filip (cf. 8:27; 9:30, 33).
Aceastã localizare este de preferat variantei
care susþine cã locul acestui episod a fost
Muntele Tabor din Galilea. „Muntele înalt“
era un loc potrivit pentru aceasta, având în
vedere descoperirile anterioare ale lui
Dumnezeu înaintea lui Moise ºi a lui Ilie pe
muntele Sinai (Horeb, cf. Ex. 24:12-18;
1 Regi 19:8-18).

Isus S-a schimbat la faþã în prezenþa ce-
lor trei ucenici (cf. 2 Pet. 1:16). „Schimbat“
(metemorphôthç, cf. rom. „metamorfozã“)
înseamnã „a fi schimbat într-o altã formã“,
nu neapãrat o transformare vizibilã la exte-
rior (cf. Rom. 12:2; 2 Cor. 3:18). Pentru un
timp scurt corpul uman al lui Isus a fost
transformat (glorificat) ºi ucenicii L-au vãzut
aºa cum va fi când Se va întoarce în mod
vizibil în putere ºi glorie pentru a-ªi întemeia
Împãrãþia Sa pe pãmânt (cf. Fapte 15:14-18;
1 Cor. 15:20-28; Apoc. 1:14-15; 19:15; 20:4-
6). Acest lucru a fost ilustrat în special de
albeaþa supranaturalã a hainelor Lui —
comentariu care apare doar în Marcu, proba-
bil ca urmare a relatãrii lui Petru, martor
ocular la acest eveniment.

Doi oameni importanþi ai Vechiului
Testament, Ilie ºi Moise, au apãrut într-un
mod miraculos ºi au stat de vorbã cu Isus
(cf. Luca 9:31). Faptul cã Marcu l-a menþio-
nat primul pe Ilie se datoreazã probabil
accentului pus asupra lui Ilie în acest context
(cf. Mar. 8:28; 9:11-13). Moise, în rolul elibe-
ratorului lui Israel ºi al celui care a dat legile,
reprezenta Legea. Ilie, apãrãtorul închinãrii
doar înaintea lui Iehova ºi viitorul restaurator
al tuturor lucrurilor (Mal. 4:4-5), reprezenta
Profeþii. Amândoi erau mediatori proemi-
nenþi ai domniei lui Dumnezeu pentru naþi-
unea lui Israel (cf. Ex. 3:6; 4:16; 7:1; Deut.
18:15-18; 1 Regi 19:13; Fapte 7:35). Prezen-
þa lor atesta faptul cã Isus este Mesia.

9:5-6. Rãspunsul impulsiv al lui Petru,
folosind titlul evreiesc Rabi (Învãþãtorule —
în COR — n.tr., cf. 11:21; 14:45, de aseme-
nea cf. „Învãþãtorule“ în 4:38; 9:17; 10:35;

13:1), indica faptul cã el nu a înþeles acest
eveniment. El a spus cã este bine sã stea
acolo, ceea ce însemna cã el dorea sã pre-
lungeascã glorioasa experienþã. Ideea lui de a
construi trei colibi (corturi de întâlnire, cf.
Lev. 23:33-43) câte una pentru Isus, Moise
ºi Ilie, confirmã acest lucru ºi poate însemna
cã el i-a privit pe toþi trei ca fiind egali în
importanþã. Crezând cã Împãrãþia a venit
deja, Petru a considerat cã este potrivit sã
construiascã acele adãposturi la fel ca la
Sãrbãtoarea Corturilor (Zah. 14:16). Voit sau
nu, Petru (cf. Mar. 8:32) se împotrivea din
nou suferinþelor despre care Isus a spus cã
vor veni înainte de glorie.

Comentariul explicativ al lui Marcu (gar,
„cãci“) se constituie ca o parantezã ºi aratã
cã Petru, fiind purtãtorul de cuvânt, a dat un
rãspuns într-un mod nepotrivit pentru cã (gar)
atât de mare spaimã îi apucase (ekphoboi,
„înspãimântaþi“, un adjectiv puternic, folosit
numai aici ºi în Evr. 12:21, unde este tradus
„înfricoºãtoare“, cf. verbul phobeomai, „i-a
apucat o mare fricã“ în Mar. 4:41 ºi „cuprinse
de cutremur ºi de spaimã“ în 16:8) datoritã
uimitoarei dezvãluiri a gloriei supranaturale.

9:7-8. Rãspunsul lui Dumnezeu Tatãl la
sugestia lui Petru a clarificat înþelesul aces-
tui eveniment. „Norul“ care i-a acoperit (pe
Isus, Moise ºi Ilie) simboliza prezenþa extra-
ordinarã a lui Dumnezeu (cf. Ex. 16:10; 19:9)
ºi locul de unde venea acel glas poruncitor.
Încã o datã, ca ºi la botezul lui Isus, Tatãl
ªi-a pus girul Lui absolut asupra „Fiului“ Sãu
preaiubit (cf. comentariilor de la Mar. 1:11).
Calitatea lui Isus de Fiu, Îl aºeazã deasupra
tuturor celorlalþi oameni, inclusiv Moise ºi
Ilie.

De El sã ascultaþi (conj. prez. cu valoare
de imper.) înseamnã „Sã fiþi ascultãtori faþã
de El“. Aceastã propoziþie reflectã profeþia
din Deuteronomul 18:15 (cf. de asemenea
Deut. 18:19, 22) ºi are rolul de a-L identifica
pe Isus ca noul ºi ultimul Mijlocitor al dom-
niei lui Dumnezeu atât în forma ei prezentã
cât ºi în cea viitoare (cf. Ps.2:4-7; 2 Pet. 1:16-
19). Isus i-a succedat pe Moise ºi pe Ilie, care
au dispãrut deodatã, lãsându-L acolo doar pe
Isus. Lucrarea acestora era deja încheiatã ºi
erau de acum substituiþi. Isus, ºi nu Moise sau
Ilie, este acum Conducãtorul ºi Purtãtorul de
Cuvânt autorizat de Dumnezeu.

b. Porunca Lui de pãstrare a tãcerii 
(9:9-10)
9:9. Pe când se coborau de pe munte,

Isus le-a spus celor trei ucenici sã nu spunã
nimãnui ce au vãzut pânã dupã învierea Lui.

Marcu 9:5-9
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La schimbarea la faþã s-a vãzut clar cã ei
încã nu înþelegeau misiunea Lui mesianicã
(8:29-33) (cf. 9:5-6, 10 ºi comentariilor de la
8:30).

Aceasta a fost ultima poruncã de pãstrare
a tãcerii datã de Isus  ºi consemnatã de Marcu
ºi singura pentru care El a fixat o limitã de
timp. Ceea ce înseamnã cã acelei perioade
de tãcere îi va urma un timp al proclamãrii
(cf. 13:10; 14:9). Numai din perspectiva
învierii vor putea ucenicii înþelege schimbarea
la faþã ºi vor putea apoi proclama înþelesul ei
corect.

9:10. Cei trei ucenici erau uluiþi de po-
runca lui Isus. Ei se întrebau între ei ce sã
însemne învierea aceea dintre cei morþi. Ei
credeau într-o înviere viitoare, dar erau dezo-
rientaþi de acest anunþ neaºteptat al morþii ºi
învierii lui Isus.

c. Declaraþia Lui despre Ilie (9:11-13)
9:11. Prezenþa lui Ilie la schimbarea la

faþã (v. 4), confirmarea lui Isus ca Mesia
(8:29; 9:7) ºi referirea la înviere (v. 9)
sugerau cã sfârºitul tuturor lucrurilor era
aproape. Dacã era aºa, unde era Ilie care tre-
buia sã vinã întâi pentru a pregãti naþiunea
din punct de vedere spiritual pentru sosirea
lui Mesia? (cf. Mal. 3:1-4; 4:5-6). Probabil
cã ucenicii credeau cã lucrarea lui Ilie de
reînnoire însemna cã Mesia nu va trebui sã
sufere.

9:12-13. Ca rãspuns, Isus a clarificat do-
uã lucruri. Primul era cã, pe de o parte, El
recunoºtea cã Ilie va veni (lit., „vine“) întâi
(înainte de Mesia) ºi va aºeza („este pe cale
sã aºeze“) toate lucrurile printr-o înnoire
spiritualã (Mal. 4:5-6). Pe de altã parte a-
ceasta nu înlãtura necesitatea ca Fiul omului
sã pãtimeascã mult ºi sã fie defãimat (cf.
Ps. 22; Is. 53, în special v. 3). 

În al doilea rând (dar în greacã este o
conjuncþie adversativã puternicã), Isus a afir-
mat cã într-adevãr Ilie a ºi venit deja. Marcu
a consemnat  într-un mod voalat cã Isus l-a
identificat pe Ioan Botezãtorul drept cel care
a îndeplinit în cadrul primei veniri a lui Isus
funcþia pe care Ilie era aºteptat sã o îndepli-
neascã la sfârºitul vremurilor (cf. Mar. 1:2-8;
Mat. 17:13; Luca 1:17). Isus i-a atribuit lui
Ioan adevãrata lui semnificaþie, semnificaþie
de care nici el însuºi nu era conºtient (cf. Ioan
1:21, comentariilor de la Mat. 11:14).

Expresia ei i-au fãcut ce au vrut denotã
suferinþa cruntã ºi moartea prin care Ioan a
trecut sub mâna lui Irod Antipa ºi a Irodiadei
(cf. Mar. 6:14-29). În aceeaºi manierã a

suferit ºi Ilie persecuþia sub mâna lui Ahab ºi
a Izabelei (cf. 1 Regi 19:1-3, 10). Ceea ce le-au
fãcut aceºti duºmani lui Ilie ºi lui Ioan Îi vor
face ºi lui Isus oamenii ostili lui Dumnezeu.

Ioan Botezãtorul a împlinit profeþia des-
pre Ilie (Mal. 4:5-6) la prima venire a lui
Hristos pe pãmânt. Totuºi profeþia lui Male-
ahi (Mal. 4:5-6) indicã faptul cã Ilie însuºi va
apãrea înainte de a doua venire a lui Hristos
(cf. Apoc. 11).

5.  VINDECAREA UNUI ÎNDRÃCIT 
(9:14-29)
(MAT. 17:14-21; LUCA 9:37-43)
Acest episod care descrie o nevoie uma-

nã disperatã ºi eºecul ucenicilor de a împlini
aceastã nevoie contrasteazã puternic cu gloria
schimbãrii la faþã. El aratã realitatea trãirii în
lume fãrã Isus.

Ucenicii de la care se aºtepta ajutor (cf.
Mar. 6:7) erau neputincioºi. Marcu 9:28-29
ne oferã cheia înþelegerii acestui episod. În
absenþa lui Isus, era necesar ca ei sã trãiascã
ºi sã lucreze prin credinþa în Dumnezeu,
exprimatã prin rugãciune. Relatarea mai
amplã a acestei întâmplãri (în contrast cu
Matei ºi Luca) ºi detaliile vii sugereazã încã
o datã aportul lui Petru la aceastã relatare, ca
martor ocular.

9:14-15. Când Isus ºi cei trei ucenici
(cf. v. 2) s-au întors la ceilalþi nouã ucenici,
au vãzut mult norod împrejurul lor ºi pe
cãrturari întrebându-se cu ei. Subiectul
disputei nu este menþionat.

De îndatã ce (euthys, cf. 1:10) mulþimea
L-a vãzut pe Isus, s-au mirat (exethambçthç-
san, „alarmaþi“, cf. 14:33; 16:5-6) ºi au aler-
gat la El sã I se închine. Uimirea lor nu se
datora unei strãluciri sau a unei aure ce Îl
înconjura pe Isus dupã schimbarea la faþã (cf.
9:9), ci prezenþei neaºteptate, dar oportune, a
lui Isus în mijlocul lor.

9:16-18. Isus i-a întrebat pe cei nouã
despre ce discutau cu cãrturarii. Un om din
norod, tatãl unui bãiat posedat de un demon,
I-a explicat situaþia. Adresându-se lui Isus cu
respect, arãtat de folosirea expresiei  Învãþã-
torule (cf. v. 5), tatãl a spus cã l-a adus la
El pe fiul lui pentru a fi vindecat deoarece
bãiatul era stãpânit de un duh (cf. comen-
tariilor de la 1:23-24) care îl priva pe bãiat de
puterea de a vorbi (ºi de a auzi, cf. 9:25). De
asemenea, demonul îl scutura de multe ori
prin atacuri violente, simptome ale epilepsiei.
Încercãrile demonului de a-l distruge pe bãiat
(cf. v. 18, 21-22, 26) aratã încã o datã scopul
posesiunii demonice (cf. comentariilor  de la
5:1-5).

Marcu 9:10-18
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Cererea fãcutã de acest tatã cãtre ucenici
de a scoate duhul era legitimã, pentru cã Isus
le dãduse ucenicilor autoritate peste duhurile
rele (cf. 6:7).

9:19. Isus S-a adresat mulþimii, dar în
special ucenicilor Sãi într-un mod care
vãdeºte o emoþie puternicã (cf. 3:5; 8:12). O,
neam necredincios subliniazã cauza carac-
teristicã tuturor eºecurilor spirituale — lipsa
de credinþã în Dumnezeu (cf. 9:23; 10:27).
Întrebãrile retorice care urmeazã reflectã
întristarea lui Isus cauzatã de insensibilitatea
spiritualã a ucenicilor (cf. 4:40; 6:50-52;
8:17-21). Totuºi El intenþiona sã lucreze cu
putere acolo unde ei au eºuat, aºa cã a porun-
cit: Aduceþi-l la Mine.

9:20-24. Cum a vãzut duhul demonic
pe Isus, l-a scuturat pe copil prin convulsii
violente, aducându-l într-o stare de neajuto-
rare completã (cf. 9:18).

Ca rãspuns la întrebarea plinã de compa-
siune a lui Isus, tatãl a spus cã fiul lui trecea
prin asemenea convulsii puternice ºi aproape
fatale, încã din copilãrie. Bãiatul era în stare
criticã de multã vreme. Cuvintele: dacã poþi
face ceva, indicã faptul cã incapacitatea
ucenicilor de a scoate demonul (v.18) a
zdruncinat credinþa tatãlui în capacitatea lui
Isus de a face acest lucru.

Isus a preluat cuvintele care trãdau
îndoiala tatãlui, dacã poþi, pentru a arãta cã
problema nu era capacitatea Lui de a vindeca
bãiatul, ci capacitatea tatãlui de a crede cã
Dumnezeu poate face ceva ce pentru oameni
este imposibil (cf. 10:27). Isus l-a îndemnat
pe tatã sã nu se îndoiascã: Toate lucrurile
sunt cu putinþã celui ce crede (cf. 9:29).
Credinþa nu pune hotare puterii lui Dumne-
zeu ºi se supune voii Sale (cf. 14:35-36;
1 Ioan 5:14-15).

Rãspunsul tatãlui a venit imediat (euthys).
El ºi-a declarat credinþa (Cred), dar ºi-a
recunoscut ºi slãbiciunea: Ajutã necredinþei
mele! Aceasta scoate în evidenþã un element
esenþial al credinþei creºtine — ea este
posibilã numai cu ajutorul Celui Care este
subiectul acestei credinþe.

9:25-27. Când a vãzut Isus cã norodul
curios vine în fuga mare spre locul în care
s-a întâmplat acest lucru (se pare cã El S-a
retras din mulþime pentru scurtã vreme), El a
mustrat („a poruncit“; cf. 1:23, 34) duhul
necurat prin douã porunci: sã ieºi afarã… ºi
sã nu mai intri în el.

Cu o izbucnire finalã de violenþã împotri-
va victimei sale ºi cu un þipãt de furie (cf.
1:26), demonul a plecat. Copilul a rãmas
fãrã putere, total epuizat, arãtând ca mort,

aºa cã mulþi ziceau: A murit. Dar Isus... l-a
ridicat. Asemãnarea cu relatarea fãcutã de
Marcu episodului învierii fiicei lui Iair (cf.
5:39-42) aratã cã eliberarea de puterea lui
Satan este ca o trecere de la moarte la viaþã.
Pentru ca acest lucru sã devinã absolut ºi
ireversibil era nevoie de moartea ºi învierea
lui Isus Însuºi.

9:28-29. Aceste versete încheie relatarea
episodului de faþã ºi explicã de ce ucenicii
nu au reuºit. Când a intrat în casã (cf. 7:17,
locul nu este precizat) ucenicii Lui L-au
întrebat deoparte (kat’idian, cf. 4:34) de ce
ei nu au putut sã scoatã demonul.

Isus le-a explicat cã acest soi — probabil
spirite demonice în general, ºi nu un anumit
tip de demoni — nu poate ieºi decât (lit.,
„nu poate fi scos prin nimic cu excepþia...“)
prin rugãciune ºi post. Ucenicii au eºuat
pentru cã ei nu s-au bazat pe puterea lui
Dumnezeu, prin rugãciune. Probabil cã s-au
încrezut în succesele lor anterioare (cf. 6:7,
13) ºi astfel au eºuat.

Aproape toate manuscrisele greceºti
principale conþin grupul de cuvinte „rugãciu-
ne ºi post“ la sfârºitul versetului 9:29 (NIV
marg.). Probabil cã aceste cuvinte au fost
adãugate la textul original foarte de timpuriu
de unii scribi, pentru a susþine ascetismul.
Dar cuvintele, dacã sunt originale, se referã
la mijloacele practice de concentrare a
atenþiei cât mai deplin asupra lui Dumnezeu,
pentru o perioadã limitatã de timp, într-un
scop specific.

B.  A doua secþiune în care se prevestesc 
patimile (9:30-10:31)

1. A DOUA PREVESTIRE A LUI ISUS 
DESPRE MOARTEA ªI ÎNVIEREA 
SA (9:30-31) 
(MAT. 17:22-23A; LUCA 9:43B-44)
9:30-31. Isus ºi ucenicii Sãi au plecat de

acolo (cf. v. 14, 28, probabil lângã Cezareea
lui Filip) ºi au trecut prin nord-estul Galileii
(cf. 1:9), îndreptându-se spre Capernaum
(9:33). Acesta era primul segment din ultima
lor cãlãtorie spre sud, înspre Ierusalim. Isus
nu voia sã facã cunoscutã prezenþa lor, cãci
lucrarea lui publicã în Galilea se încheiase  ºi
acum El dorea sã-i pregãteascã pe ucenicii
Sãi pentru ce va urma. 

Moartea Lui care se apropia era o temã
prezentã constant în ceea ce îi învãþa pe
ucenicii Sãi în timpul acestei cãlãtorii. Le-a
spus cã El, Fiul omului (cf. 8:31) va fi dat în
mâi-nile oamenilor, atât ale evreilor cât ºi
ale neevreilor. „A fi dat în mâinile oamenilor“
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(paradidotai) înseamnã „a fi predat“. Acest
cuvânt a fost folosit atât pentru trãdarea lui
Isus de cãtre Iuda (3:19; 14:41; Luca 14:7)
cât ºi pentru faptul cã Dumnezeu L-a dat
pe Isus sã moarã pentru izbãvirea celor pã-
cãtoºi (Is. 53:6, 12; Fapte 2:23; Rom. 8:32).
Probabil cã textul se referã la cea din urmã
idee, arãtând cã agentul implicit al verbului la
pasiv este Dumnezeu, ºi nu Iuda.

2. LIPSA DE ÎNÞELEGERE A 
UCENICILOR (9:32)
(MAT. 17:23B; LUCA 9:45)
9:32. Ucenicii nu au reuºit sã înþeleagã

cuvintele acestea (cf. v. 10) ºi se temeau
sã-L întrebe. Probabil cã acest lucru s-a în-
tâmplat pentru cã ei îºi aminteau de mus-
trarea pe care i-a fãcut-o Isus lui Petru (8:33)
sau fiindcã cuvintele Lui aveau un efect
devastator asupra speranþelor lor privitoare la
un Mesia care sã domneascã.    

3. ÎNVÃÞÃTURILE LUI ISUS PRIVIND 
ÎNÞELESUL VIEÞII DE UCENIC 
(9:33-10:31)
Aceastã secþiune relateazã întâmplãri

petrecute în douã locuri geografice diferite.
Întâi Isus i-a învãþat pe ucenicii Sãi într-o
casã din Capernaum, în Galilea (9:33-50).
Apoi Isus ªi-a reluat activitatea de învãþare
atât în public ca ºi în particular în Iudea ºi în
Perea (10:1-31).

a. Esenþa adevãratei mãreþii (9:33-37)
(Mat. 18:1-5; Luca 9:46-48)
9:33-34. Isus ºi ucenicii Lui au venit la

Capernaum pentru ultima oarã, dupã o
absenþã de câteva luni (cf. 8:13, 22, 27). Pe
când ei se aflau în casã (cf. 2:1-2; 3:20;
7:17), Isus i-a întrebat foarte simplu despre
ce vorbeau pe drum (en tç hodô, „pe drum“;
cf. comentariilor  de la 1:2). Întrebarea Lui a
deschis încã o datã uºa pentru noi învãþãturi
(cf. 8:27, 29).

Ucenicilor le era ruºine sã recunoascã
faptul cã se certaserã între ei ca sã ºtie
cine este cel mai mare. Rangul era impor-
tant pentru evrei (cf. Luca 14:7-11), aºa cã
era normal ca ucenicii sã fie preocupaþi de
statutul lor în Împãrãþia mesianicã. Probabil
cã privilegiile de care se bucuraserã Petru,
Ioan ºi Iacov (cf. Mar. 5:37; 9:2) au ali-
mentat aceastã disputã. Oricare ar fi fost
cauza acestei dispute, ea arãta cã cei doispre-
zece nu au înþeles sau nu au acceptat preve-
stirea fãcutã de Isus despre patimile Sale (cf.
v. 31).

9:35. Dupã ce a ºezut jos, poziþia recu-
noscutã a unui învãþãtor evreu (cf. Mat. 5:1;
13:1) Isus i-a chemat pe cei doisprezece. El
i-a învãþat esenþa adevãratei mãreþii: Dacã
vrea cineva (cf. Mar. 8:34) sã fie cel dintâi,
sã aibã cea mai înaltã poziþie printre cei
„mari“ în Împãrãþia lui Dumnezeu, trebuie sã
fie cel mai de pe urmã (lit., „el va fi ultimul
dintre toþi“, prin alegere deliberatã ºi volun-
tarã) ºi slujitorul tuturor. Aici „slujitor“
(diakonos) exprimã ideea unui om care îngri-
jeºte de nevoile celorlalþi de bunãvoie, nu
dintr-o poziþie servilã (ca un doulos, un
sclav). Isus nu a condamnat dorinþa ome-
neascã de a-ºi îmbunãtãþi poziþia ocupatã în
aceastã viaþã, dar i-a învãþat cã mãreþia în
Împãrãþia Lui nu este determinatã de statut,
ci de slujire (cf. 10:43-45).

9:36-37. Pentru a ilustra slujirea, Isus a
aºezat un copilaº din casã (cf. v. 33, probabil
copilul lui Petru) în mijlocul ucenicilor. A fi
„slujitorul tuturor“ înseamnã ºi a da atenþie
unui copil, cea mai puþin semnificativã (cf.
„cel mai de pe urmã,“ v. 35) persoanã atât
în societatea evreiascã cât ºi în cea greco-
romanã, societãþi care idealizau omul matur
(cf. TDNT, s.v. „pais“, 56:39-52).

Isus a luat copilul în braþe (cf. 10:13-
16). A primi, adicã a sluji sau a arãta bunãtate
(cf. 6:11; Luca 9:53) unuia din aceºti copi-
laºi, care îi reprezentau pe cei mai de jos
ucenici (cf. Mar. 9:42), în Numele lui Isus
(din partea Lui) echivaleazã cu a-L primi pe
Isus Însuºi (cf. Mat. 25:40 ºi comentariilor
de la Mar. 6:7). Dar slujirea aceasta nu
însemna sã-L primeascã numai pe Isus, ci
ºi pe Tatãl ceresc ce L-a trimis pe pãmânt
(cf. Ioan 3:17; 8:42). Aceasta dã demnitate
sarcinii de a-i sluji pe alþii.

b. Mustrarea unei atitudini sectare 
(9:38-42)
(Luca 9:49-50)
9:38. Cuvintele lui Isus (v. 37) l-au

îndemnat pe Ioan (cf. 3:17; 5:37; 9:2) sã I se
adreseze: Învãþãtorule (cf. 4:38; 9:5), ºi sã
relateze o încercare a ucenicilor de a-l opri
pe un exorcist anonim de a scoate draci în
Numele lui Isus (cf. comentariilor de la 1:23-
28; 5:6-7). Ei au fãcut acest lucru pentru cã
exorcistul nu venea dupã ei; el era un ucenic,
dar nu dintre cei doisprezece pe care Isus i-a
împuternicit sã facã aceastã lucrare (cf. 6:7,
12-13). Pe ucenici nu-i interesa folosirea
abuzivã a Numelui lui Isus (ca ºi în Fapte
19:13-16), ci folosirea neautorizatã a acestui
Nume. Mai mult, el avea succes (spre
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deosebire de cei nouã; Mar. 9:14-18). Acest
incident dezvãluia exclusivismul îngust al
celor doisprezece.

9:39-40. Isus le-a spus sã nu-l opreascã
pe acest exorcist pentru cã nimeni nu poate
înfãptui o minune (dynamin, o „lucrare“ pu-
ternicã) în Numele Lui ºi apoi sã îºi schimbe
imediat concepþia ºi sã vorbeascã în public
rãu despre El.

Acceptarea de cãtre Isus a acestui om a
fost întãritã prin maxima Cine  nu este împo-
triva noastrã este pentru noi (cf. reversul
acesteia în Mat. 12:30). „Împotriva noastrã“
ºi „pentru noi“ nu lasã loc pentru neutralitate.
Dacã cineva lucreazã pentru Isus, în Numele
Sãu (cf. Mar. 9:38), el nu poate lucra în ace-
laºi timp ºi împotriva Lui.

Deºi acest om nu Îl urma pe Isus exact
în acelaºi mod cum fãceau cei doisprezece,
totuºi el Îl urma cu adevãrat ºi se opunea lui
Satan.

9:41. Cu o afirmaþie solemnã (Adevãrat
vã spun, cf. 3:28) Isus ªi-a extins cuvintele
(în 9:39-40) pentru a include ºi alte activitãþi
în afarã de exorcizãri. Chiar ºi cel care face
cel mai mic act de ospitalitate în Numele lui
Isus (cf. v. 37), cum ar fi sã dea un pahar cu
apã cuiva pentru cã el aparþine lui Hristos,
nu-ºi (ou mç, negaþie accentuatã) va pierde
rãsplata. El va fi recompensat în cele din
urmã prin participarea la Împãrãþia lui
Dumnezeu (cf. v. 47; 10:29-30; Mat. 25:34-
40), nu pe bazã meritului (o faptã bunã) ci
datoritã promisiunii pline de har a lui
Dumnezeu fãcutã credincioºilor (cf. Luca
12:31-32). Folosirea de cãtre Isus a titlului
„Hristos“ în loc de „Fiul omului“ este rar
întâlnitã în Evangheliile sinoptice.

9:42. Acest verset concluzioneazã ideea
din versetele 35-41 ºi pregãteºte cadrul pen-
tru versetele 43-50. Isus a avertizat sever pe
oricine va îndepãrta în mod deliberat pe ci-
neva de la credinþa în El. Pedeapsa pentru
aceastã acþiune este atât de severã încât ar fi
mai bine pentru el sã fie aruncat în mare
înainte de a putea sã-l facã pe unul din aceºti
micuþi care cred în Isus (i.e., ucenicii cei
mai de jos, inclusiv copiii, care sunt imaturi
în credinþã, cf. v. 37, 41) sã pãcãtuiascã.

Verbul „a face sã pãcãtuiascã“ (skanda-
lisç; cf. v. 43) trebuie înþeles din punctul de
vedere al unei judecãþi viitoare (cf. v. 43-38).
Se referã la a ispiti sau a provoca un ucenic
sã se îndepãrteze de Isus, cauzându-i astfel
probleme spirituale grave. Credinþa, chiar
aflatã la început, cum era cea a exorcistului
(v. 38) sau a oricui altuia care acþioneazã în

Numele lui Isus (v. 41) trebuie încurajatã, nu
distrusã prin critici aspre sau tendinþe sectare.

Piatra mare de moarã (mylos onikos,
lit., „piatra de moarã pentru mãgari“) era o
piatrã grea, netedã, învârtitã de un mãgar
pentru a mãcina  grãunþe; aceasta era diferitã
de moara (mylos) micã de mânã folositã de
femei (Mat. 24:41). Pedeapsa de a îneca pe
cineva în acest mod era fãrã îndoialã fami-
liarã ucenicilor lui Isus (cf. Iosif Flavius,  The
Antiquities of the Jews 14. 15. 10).

c. Capcana pãcatului ºi cerinþele radicale 
ale vieþii de ucenic (9:43-50)
(Mat. 18:7-9)
9:43-48. Aceste cuvinte puternice îi a-

vertizeazã pe ucenici despre pericolul de a se
lãsa pe ei înºiºi sã fie duºi pe o cale greºitã.
Isus a subliniat cerinþele vieþii de ucenic (cf.
8:34-38; 10:24-31) prin hiperbole (cf. TDNT,
s.v. „melos“, 45:59-61).

Dacã (ean, „oricând“, indicând o posibi-
litate realã) activitatea mâinii, un instrument
al acþiunilor exterioare (cf. 7:20-23), te face
sã cazi în pãcat (skandalisç, „te ademeneºte
sã cazi“, cf. 9:42) taie-o. Isus S-a referit la
faptul cã un ucenic ar trebui sã fie prompt ºi
sã acþioneze decisiv împotriva a orice poate
sã-l îndepãrteze de la supunerea faþã de El.
Acelaºi lucru este adevãrat ºi pentru picior ºi
ochi, deoarece ispitele vin prin mai multe
mijloace. Orice îl tenteazã pe un ucenic sã
adopte viaþa acestei lumi trebuie îndepãrtat,
întocmai cum un chirurg amputeazã un mem-
bru cangrenat.

Este mai bine sã fii un ucenic ºi sã intri
în viaþa veºnicã (cf. 10:17, 30) în Împãrãþia
viitoare a Lui Dumnezeu (9:47), ºi sã intri
acolo ciung, fãrã unele posesiuni pãmânteºti
la care ai renunþat, decât sã fii un necre-
dincios. Un necredincios rãmâne supus
acestei lumi, refuzã viaþa veºnicã împreunã
cu Dumnezeu pe baza condiþiilor Lui ºi ca
atare va fi aruncat în gheenã (geennan, v.
45, 47).

Cuvântul grec geenna („gheenã“) este
transliterarea a douã cuvinte ebraice care
înseamnã: „Valea lui Hinom“, un loc la sud
de Ierusalim unde erau sacrificaþi copii zeului
pãgân Moloh (2 Cro. 28:3; 33:6; Ier. 7:31;
19:5-6; 32:35). Mai târziu, în timpul refor-
melor lui Iosia (2 Regi 23:10), locul acesta a
devenit groapa de gunoi a Ierusalimului,
unde ardea încontinuu un foc care mistuia
gunoiul infestat de viermi. În gândirea
iudaicã, imaginea focului ºi a viermilor ilus-
tra viu locul de pedeapsã eternã pentru cei rãi
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(cf. apocrife Iudit 16:17 ºi Ecl. 7:17). Isus a
folosit cuvântul geenna în 11 din cele 12 ca-
zuri în care acesta apare în Noul Testament
(singura excepþie este în Iac. 3:6).

Expresia: în care focul nu se stinge este
probabil explicaþia datã gheenei de cãtre
Marcu pentru cititorii lui din Roma. Vierme-
le (chinul interior) ºi focul care nu se stinge
(chinul exterior; citat din Is. 66:24 aºa cum
apare el în LXX) ilustreazã într-un mod viu
pedeapsa nesfârºitã care îi aºteaptã pe toþi
cei ce refuzã mântuirea lui Dumnezeu. Esenþa
iadului este chinul nesfârºit ºi separarea
eternã de prezenþa Lui.

9:49. Aceastã afirmaþie enigmaticã apare
doar în Marcu ºi este dificil de interpretat. Au
fost sugerate aproape cincisprezece explicaþii
posibile.

Cuvântul explicativ „pentru cã“ (gar, nu
este tradus în NIV) ºi cuvântul „foc“ leagã
versetul acesta de versetele 43-48. Expresia
fiecare om poate fi explicatã în unul din
urmãtoarele trei moduri: (1) se poate referi la
fiecare necredincios care intrã în iad. Ei vor fi
sãraþi cu foc în sensul cã aºa cum sarea con-
servã mâncarea, aºa ºi ei vor fi þinuþi pentru
veºnicie în focul judecãþii. (2) „Fiecare om“
se poate referi la fiecare ucenic care trãieºte
în aceastã lume ostilã. Expresia care spune
cã ei vor „fi sãraþi cu foc“ are sensul sãrãrii
jertfelor din Vechiul Testament (Lev. 2:13;
Eze. 43:24). Ucenicii, jertfe vii (cf. Rom.
12:1), vor fi sãraþi cu încercãri de foc purifi-
catoare (cf. Prov. 27:21; Is. 48:10; 1 Pet. 1:7;
4:12). Încercãrile vor îndepãrta ce este con-
trar voii lui Dumnezeu ºi vor reþine ceea ce
este conform acestei voi. (3) „Fiecare om“ se
poate referi la fiecare persoanã în general.
Toþi vor fi „sãraþi cu foc“ la momentul ºi în
modul potrivit cu relaþia lor cu Isus — pentru
necredincioºi este focul rezervat judecãþii
finale; pentru ucenici este focul purificator
al suferinþelor ºi al încercãrilor prezentului.
Aceastã ultimã idee pare cea mai plauzibilã.

9:50. „Sarea“ leagã acest verset de verse-
tul 49. Sarea este bunã, folositoare. Sarea ca
ºi condiment ºi conservant era ceva obiºnuit
în lumea anticã. Era o necesitate în viaþa de
zi cu zi din Palestina ºi avea valoare comer-
cialã.         

Principala sursã de sare din Palestina se
afla în zona din sud-vestul Mãrii Moarte
(Sãrate). Sarea brutã ºi impurã din depozitele
saline ale acestei zone era sensibilã la dete-
riorare, depunând reziduuri asemãnãtoare
cristalelor de sare, dar fãrã nici un gust. Dacã
(ean, „oricând“; cf. v. 43) sarea îºi pierde

puterea de a sãra, gustul ei nu mai poate fi
recâºtigat, aºa cã o astfel de sare este fãrã
valoare.   

Expresia sã aveþi sare în voi înºivã (im-
per. prez.) puncteazã pentru ucenici necesi-
tatea de a „avea sare“ bunã (nu fãrã valoare)
în ei înºiºi. Aici „sare“ exprimã ceea ce-l
deosebeºte pe un ucenic de acela care nu este
ucenic (cf. Mat. 5:13; Luca 14:34). Un ucenic
trebuie sã-I rãmânã supus lui Isus indiferent
de preþ ºi sã alunge orice influenþe distructive
(cf. Mar. 9:43-48).

A doua poruncã, sã trãiþi în pace (conj.
prez. cu valoare de imper.) unii cu alþii, este
bazatã pe prima poruncã ºi îmbogãþeºte
discuþia generatã de cearta ucenicilor (v. 33-
34). În esenþã Isus a spus „Sã Îmi fiþi loiali
Mie ºi atunci veþi putea sã pãstraþi pacea între
voi, în loc sã vã certaþi pentru poziþii“ (cf.
Rom. 12:16a; 14:19).

d. Permanenþa cãsãtoriei (10:1-12)
(Mat. 19:1-12; Luca 16:18)   
10:1. În ultima cãlãtorie a lui Isus spre

Ierusalim, El a plecat de acolo, adicã din
localitatea Capernaum din Galilea (cf. 9:33),
ºi a venit în þinutul Iudeii, la vest de râul
Iordan ºi apoi dincolo de Iordan în Perea, pe
partea esticã a râului.

Datoritã popularitãþii Sale în aceste lo-
curi (cf. 3:8), El a atras gloate în jurul Lui ºi
din nou… dupã obiceiul Sãu, (cf. 1:21-22;
2:13; 4:1-2; 6:2, 6b, 34; 11:17; 12:35) a în-
ceput iarãºi sã-i înveþe. Cuvântul „iarãºi“ a
fost inclus pentru a accentua ideea. Aºadar,
El ªi-a reluat lucrarea în public (cf. 9:30-31).

Deºi lucrarea târzie a lui Isus din Iudea
ºi Perea a acoperit o perioadã de aproximativ
ºase luni, Marcu redã numai câteva din eveni-
mentele finale care probabil cã s-au petrecut
în Perea (cf. 10:2-52 cu Luca 18:15-19:27).

10:2. Câþiva farisei L-au întrebat pe
Isus despre problema divorþului pentru a-L
ispiti (de la peirazô, cf. 8:11; 12:15b). Ei
voiau ca El sã le dea un rãspuns incriminator,
care sã stârneascã opoziþia împotriva Lui. Se
aºteptau ca El sã contrazicã Deuteronomul
24:1-4 (cf. Mar. 10:4). Toþi fariseii erau de
acord cã acest pasaj din Vechiul Testament
permitea divorþul, cã numai soþul îl putea
iniþia ºi cã divorþul presupunea ºi dreptul la
recãsãtorie. Dar pãrerile lor difereau în pri-
vinþa motivelor divorþului. Punctul de vedere
mai strict al rabinului Shammai permitea
divorþul numai dacã o soþie era vinovatã de
imoralitate; pãrerea mai indulgentã a rabinu-
lui Hillel permitea unui bãrbat sã divorþeze
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de soþia lui sub aproape orice pretext (cf.
Mishnah Gittin 9. 10). Dacã Isus ar fi luat o
poziþie partizanã în aceastã disputã, ar fi
provocat dezbinare în rândul celor ce Îl
urmau. Sau ar fi putut sã-l ofenseze pe Irod
Antipa aºa cum a fãcut Ioan Botezãtorul (cf.
6:17-19) ºi atunci ar fi fost arestat, deoarece
în Perea se afla sub jurisdicþia lui Irod. Irod
era cãsãtorit cu Irodiada, care îi era nepoatã,
în ciuda interdicþiilor din Leviticul 18.

10:3-4. Isus a rãspuns tot printr-o între-
bare, lãsând la o parte cazuistica interpretã-
rilor rabinice ºi îndreptând atenþia fariseilor
spre Vechiul Testament (cf. 7:9, 13). Verbul
v-a poruncit sugereazã cã El S-a referit la
legislaþia mozaicã asupra problemei divor-
þului.  

Ca rãspuns, ei au rezumat Deuteronomul
24:1-4, baza pentru practicile de divorþ. Ei
credeau cã Moise a dat voie soþului sã divor-
þeze de soþia lui dacã o proteja de acuzaþia de
adulter, dându-i o carte de despãrþire pe ca-
re trebuia sã o scrie ºi sã o semneze în pre-
zenþa unor martori (cf. Mishnah Gittin 1. 1-3;
7. 2). În Israelul antic adulterul era pedepsit
cu moartea, de obicei prin împroºcare cu
pietre (cf. Lev. 20:10; Deut. 22:22-25), a-
tunci când vina era clar stabilitã (cf. Num.
5:11-31). În timpul lui Isus (aprox. 30 î.Hr.)
s-a renunþat la pedeapsa cu moartea (cf. Mat.
1:19-20, TDNT, s.v. „moicheuô“ 4:730-5) dar
legea rabinicã constrângea un soþ sã divor-
þeze de o soþie adulterã (cf. Mishnah Sotah 1.
4-5; Gittin 4. 7). 

10:5. Isus le-a spus cã Moise a scris
porunca aceasta (Deut. 24:1-4) din cauza
împietririi inimii lor, a refuzului lor de a ac-
cepta punctul de vedere al lui Dumnezeu cu
privire la cãsãtorie. Moise a recunoscut exis-
tenþa divorþului în Israel, dar nu l-a instituit ºi
nici nu l-a autorizat.

10:6-8. Isus a pus apoi în contrast punc-
tul lor de vedere despre cãsãtorie cu punctul
de vedere avut de Dumnezeu de la începutul
lumii (Isus a citat atât Gen. 1:27 cât ºi 2:24).
Dumnezeu a fãcut prima pereche, Adam ºi
Eva, parte bãrbãteascã ºi parte femeias-
cã, perfect complementari unul cu celãlalt.
Omul va lãsa pe pãrinþii lui, se va lipi de
nevastã-sa ºi cei doi — bãrbat ºi femeie —
vor fi un singur trup. Ca „un trup“, ei for-
meazã o unitate nouã, constituind o pereche
care are intimitate sexualã, un cerc perfect
închis, la fel de indisolubil în ordinea creaþiu-
nii prezente a lui Dumnezeu ca ºi legãtura de
sânge dintre pãrinte ºi copil.

Aºa cã (hôste) nu mai sunt doi ci sunt
un singur trup (lit., „o carne“, o unitate

formatã dintr-un trup). Cãsãtoria nu este un
contract temporar, reciproc avantajos, care
poate fi rupt cu uºurinþã; ea este un legãmânt
de fidelitate într-o unire pentru toatã viaþa,
încheiat înaintea lui Dumnezeu (cf. Prov.
2:16-17; Mal. 2:13-16).

10:9. Isus a adãugat apoi o interdicþie.
Deci, în lumina versetelor 6-8, ce a împre-
unat Dumnezeu ca un singur trup, omul sã
nu despartã (chorizetô, timpul prez., cf. acest
verb gr. în 1 Cor. 7:10, 15). „Omul“ (anthrô-
pos, însemnând probabil soþul) trebuie sã
opreascã întreruperea unei cãsãtorii prin
divorþ. Cãsãtoria trebuie sã fie monogamã,
heterosexualã, o relaþie permanentã într-un
singur trup. Isus a confirmat astfel indirect
afirmaþia curajoasã a lui Ioan Botezãtorul (cf.
Mar. 6:18), contrazicând vederile foarte largi
ale fariseilor în acest domeniu.

10:10-12. Mai târziu, când ucenicii lui
Isus L-au întrebat în particular despre acest
subiect în casã (cf. 7:17), El a adãugat: Ori-
cine îºi lasã nevasta (apolysç, „elibereazã“,
acelaºi cuvânt ca ºi în 15:6, 9, 15) ºi ia pe
alta de nevastã preacurveºte faþã de ea,
faþã de prima lui soþie (cf. Ex. 20:14, 17).
Potrivit cu afirmaþia din Marcu 10:12, care
apare doar în Marcu, acelaºi lucru este vala-
bil ºi pentru o femeie care îºi lasã bãrbatul
ºi ia pe altul de bãrbat. Aceste cuvinte erau
semnificative pentru cititorii din Roma ai lui
Marcu, deoarece conform legislaþiei romane
o femeie putea iniþia divorþul. Deºi nu era
permisã de legea iudaicã aceastã acþiune era
uneori practicatã în Palestina (ex. Irodiada,
6:17-18).

Divorþul se opune ordinii din creaþia lui
Dumnezeu, dar nu o dizolvã. Isus a lãsat
deschisã posibilitatea divorþului din cauza
imoralitãþii sexuale, aºa cum o cerea legea
iudaicã în timpul Noului Testament (10:4).
Dar recãsãtoria, deºi era permisã de legea ra-
binicã, a fost aici interzisã de Isus (cf. TDNT,
s.v. „gameô, gamos“ 1:648-51; „moicheuô“,
4:733-5). (Mulþi cercetãtori cred cã Isus a
permis o singurã excepþie la aceasta. Vezi co-
mentariile de la Mat. 5:32; 19:1-12). Dorinþa
lui Dumnezeu pentru o cãsãtorie „desfãcutã“
este iertarea ºi împãcarea (cf. Osea 1-3;
1 Cor. 7:10-11).

e. Primirea Împãrãþiei lui Dumnezeu cu o 
încredere de copil (10:13-16)
(Mat. 19:13-15; Luca 18:15-17)
Acest episod completeazã învãþãtura lui

Isus despre cãsãtorie ºi compenseazã opoziþia
fariseilor (Marcu 10:2-12). Probabil cã el a

Marcu 10:3-12
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avut loc „în casã“ (v.10). Aceastã întâmplare
a ajuns sã fie folositã mai târziu în istoria Bi-
sericii în legãturã cu botezul copiilor, dar fãrã
o susþinere clarã din acest pasaj.

10:13. Oamenii — mame, taþi, copii mai
mari ºi alþii — I-au adus niºte copilaºi
(paidia, cei a cãror vârstã varia de la bebeluºi
la preadolescenþi, cf. aceluiaºi cuvânt în 5:39;
un alt cuvânt, brephç, însemnând sugari ºi
copii mai mici, este folosit în Luca 18:15) lui
Isus ca sã se atingã de ei, un mijloc vizibil de
transmitere a binecuvântãrilor lui Dumnezeu
asupra viitorului vieþilor lor (cf. Marcu
10:16). Dar ucenicii au certat pe cei ce îi
aduceau (cf. 8:30, 32-33) ºi au încercat sã îi
opreascã sã vinã la Isus. Probabil cã ei cre-
deau cã copiii nu erau importanþi (9:36-37) ºi
cã Isus nu ar trebui sã Îºi iroseascã timpul cu
ei — încã o ocazie în care ucenicii gândeau
numai în categorii uman–culturale (cf. 8:32-
33; 9:33-37).

10:14. Isus… S-a mâniat (cf. v. 41) din
cauza intervenþiei ucenicilor (cf. 9:38). Acest
verb, care indicã o reacþie emoþionalã puter-
nicã, este folosit doar de Marcu, care a subli-
niat trãirile emoþionale ale lui Isus mai mult
decât oricare din ceilalþi scriitori ai Evan-
gheliilor (cf. 1:25, 41, 43; 3:5; 7:34; 8:12;
9:19). Porunca dublã ºi clarã — Lãsaþi (lit.,
„începeþi sã le daþi voie“) copilaºii sã vinã la
Mine, ºi nu-i opriþi — era o mustrare adresa-
tã ucenicilor (care îi mustraserã pe oameni!).

Isus i-a primit cu bucurie pe copii pentru
cã Împãrãþia lui Dumnezeu, stãpânirea spi-
ritualã prezentã a lui Dumnezeu în viaþa oa-
menilor (cf. comentariilor de la 1:14-15) este
a celor ca ei. Tuturor, inclusiv copiilor, care
vin la Isus cu o încredere de copil ºi în depen-
denþã totalã de El, li se dã acces liber la Isus.

10:15. Printr-o afirmaþie solemnã
(Adevãrat vã spun; cf. 3:28) Isus dezvoltã
adevãrul din 10:14. Oricine nu va primi
Împãrãþia lui Dumnezeu ca pe un dar, cu o
atitudine încrezãtoare a unui copilaº,  cu nici
un chip (negaþie întãritã ou mç, „prin nici un
mijloc“) nu va intra în ea. Va  fi exclus de la
binecuvântãrile ei viitoare, în special de la
viaþa veºnicã (cf. v. 17, 23-26). Împãrãþia lui
Dumnezeu nu se câºtigã prin reuºite sau
merite omeneºti; trebuie primitã ca ºi un dar
de la Dumnezeu prin încrederea simplã a
celor care îºi recunosc incapacitatea de a o
câºtiga în orice alt mod (cf. comentariilor de
la 1:15).

10:16. Acþiunea iubitoare a lui Isus (cf.
9:36) ilustreazã în mod viu faptul cã bine-
cuvântãrile Lui le sunt date în dar celor care
le primesc prin credinþã. Verbul compus,

intensiv a binecuvântat (kateulogei, perf.
compus, apare numai aici în N.T.) subliniazã
bunãtatea cu care Isus a binecuvântat fiecare
copil care a venit la El.

f. Respingerea Împãrãþiei lui Dumnezeu 
prin încrederea în bogãþii (10:17-27)
(Mat. 19:16-26; Luca 18:18-27)
Acest eveniment a avut loc probabil în

timp ce Isus era pe punctul de a pleca din
casã (cf. Mar. 10:10), undeva în Perea. Omul
bogat îi reprezintã pe cei care nu-ºi recunosc
incapacitatea de a-ºi câºtiga viaþa veºnicã ºi
de a o primi ca pe un dar al lui Dumnezeu
(cf. v. 13-16).

10:17. Tocmai când Isus era gata sã
porneascã la drum (cf. comentariilor de la
8:27) spre Ierusalim (10:32) un om influent,
bogat ºi tânãr (cf. Mat. 19:20, 22; Luca
18:18), a venit în fugã la El. Abordarea lui
înflãcãratã, postura de om îngenuncheat, sin-
ceritatea adresãrii (Bunule Învãþãtor, care
nu era folositã de evrei pentru a se adresa
unui rabin) ºi întrebarea lui profundã dezvã-
luiau seriozitatea ºi respectul pe care îl avea
faþã de Isus ca ºi cãlãuzitor spiritual.

Întrebarea acestui om sugera faptul cã el
considera viaþa veºnicã un lucru pe care îl
putea obþine prin fapte bune (în contrast cu
Mar. 10:15; cf. Mat. 19:16) ºi cã el se simþea
nesigur cu privire la destinul sãu viitor. Refe-
rinþele la viaþa veºnicã (menþionatã în Marcu
numai la 10:17, 30), la „intrarea în Împãrãþia
lui Dumnezeu“ (v. 23-25) ºi la a fi „mântuit“
(v. 26), se concentreazã toate asupra obþinerii
viitoare a vieþii veºnice cu Dumnezeu, deºi
omul intrã de îndatã în Împãrãþie, dacã
acceptã domnia lui Dumnezeu în viaþa de pe
pãmânt. Evanghelia lui Ioan subliniazã cã
viaþa veºnicã se poate avea în prezent. 

10:18. Isus contestã percepþia greºitã a
omului asupra noþiunii de bun, ca un lucru
care se mãsoarã dupã realizãrile umane.
Nimeni nu este bun, absolut perfect, decât
Unul singur: Dumnezeu, adevãrata sursã
ºi standardul bunãtãþii. Omul avea nevoie sã
se vadã pe sine în contextul caracterului
perfect al lui Dumnezeu. Rãspunsul lui Isus
nu neagã propria Lui divinitate, ci o susþine
indirect. Omul care fãrã sã-ºi dea seama
L-a numit „bun“ avea nevoie sã înþeleagã
adevãrata identitate a lui Isus. (Mai târziu
el a renunþat la folosirea cuvântului „bun“,
v. 20).

10:19-20. Rãspunzând direct întrebãrii
omului, Isus citeazã cinci porunci din aºa-
numita „a doua tablã“ a Decalogului (cf. ex.

Marcu 10:13-20
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20:12-16; Deut. 5:16-20), dar într-o ordine
diferitã. Ascultarea de aceste porunci care
reglementeazã relaþiile dintre oameni este
mult mai uºor verificabilã în comportamentul
unei persoane decât celelalte porunci de
dinaintea lor (Ex. 20:3-8). Porunca sã nu
înºeli, care nu face parte din Decalog ºi apare
amintitã în relatarea acestui episod numai în
Marcu, reprezintã poate a zecea poruncã (Ex.
20:17). Dar este mai probabil o adãugare
potrivitã la a opta sau a noua poruncã (Ex.
20:15-16), aplicabilã unei persoane bogate
(cf. Lev. 6:2-5; Mal. 3:5).

Rãspunsul omului aratã cã el credea ferm
cã a pãzit aceste porunci în mod perfect (cf.
Fil. 3:6) din tinereþea lui, de la vârsta de 12
ani când, ºi-a asumat personal responsabili-
tatea de a respecta Legea, ca „fiu al Legii“
(bar Mitzvah; cf. Luca 2:42-47). Probabil cã
el se aºtepta ca Isus sã-i pretindã sã facã ceva
meritoriu care sã compenseze orice i-ar mai
fi lipsit.

10:21-22. Cu privirea Lui pãtrunzãtoare
(de la emblepô, cf. 3:5), Isus a vãzut sub
devotamentul religios al omului cea mai
adâncã nevoie a lui ºi l-a iubit, un amãnunt
menþionat numai în Marcu (cf. comentariilor
de la 10:14). Un lucru necesar ºi care îi
lipsea era supunerea totalã faþã de Dumnezeu,
fiindcã bogãþia era dumnezeul lui (v. 22). El
era devotat mai degrabã acesteia decât lui
Dumnezeu, prin aceasta încãlcând prima
poruncã (Ex. 20:3).

Isus i-a poruncit douã lucruri: (1) Omul
trebuia sã se ducã sã vândã toate bunurile lui
ºi sã le dea la sãraci, prin aceasta înde-
pãrtând obstacolul care îi bloca accesul la
viaþa veºnicã, ºi anume realizarea unei nepri-
hãniri proprii care nu excludea iubirea de
bani. (2) De asemenea, Isus i-a cerut sã-L
urmeze (conj. prez. cu valoare de imper.) la
Ierusalim ºi la cruce. Calea spre viaþa veºnicã
trecea prin renunþarea la încrederea în averile
ºi realizãrile proprii ºi la tot ce constituia o
siguranþã din punct de vedere pãmântesc, ºi
prin încrederea în Isus (cf. Mar. 10:14-15).

Omul, întristat de cuvintele lui Isus, a
plecat. Aceastã formã particularã de renun-
þare la sine — a vinde tot — era potrivitã în
aceastã situaþie, dar nu este o cerinþã pentru
toþi viitorii ucenici.

10:23-25. Când Isus a spus ucenicilor
cât este de anevoie pentru cei ce au avuþii
sã intre în Împãrãþia lui Dumnezeu, ei au
rãmas uimiþi (ethambounto, „surprinºi“ cf.
1:27; 10:32), pentru cã în lumea iudaicã
bogãþiile erau un semn al binecuvântãrii lui
Dumnezeu ºi astfel un avantaj, nu o barierã în

relaþia cu Dumnezeu. Doar în acest loc din
toate Evangheliile sinoptice Isus S-a adresat
celor doisprezece folosind cuvântul fiilor
(„copii“ în textul GBV — n.tr.; cf. Ioan
13:33), reflectând imaturitatea lor spiritualã.

Având în vedere surprinderea lor, Isus a
repetat ºi a clarificat afirmaþia Lui originalã.
Dacã omitem din text cuvintele „pentru cei
ce se încred în bogãþii“, atunci afirmaþia din
Marcu 10:24 (care apare doar în Mar.) se
aplicã tuturor celor care sunt puºi faþã în faþã
cu cerinþele Împãrãþiei lui Dumnezeu. Dacã
sunt incluse, ele explicã dificultatea omului
bogat ºi prezintã pericolul încrederii în
bogãþii.

Comparaþia plinã de umor (v. 25) folo-
seºte un binecunoscut proverb evreiesc
utilizat pentru a descrie imposibilul. Mai
lesne este, prin comparaþie, pentru o cãmilã,
cel mai mare animal din Palestina la acel
timp, sã treacã prin urechea unui ac (cea
mai micã deschidere) decât sã intre un om
bogat, care se încrede în bogãþiile sale, în
Împãrãþia lui Dumnezeu. 

10:26-27. Afirmaþia lui Isus (v. 25) i-a
uimit foarte mult (exeplçssonto, „surprinºi
peste mãsurã, copleºiþi“; cf. 1:22; 6:2; 7:37,
11:18) pe ucenici. Ei au dus aceastã idee la
concluzia ei logicã: Dacã este imposibil
pentru un om bogat sã intre în Împãrãþia lui
Dumnezeu, Cine poate atunci sã fie mân-
tuit? (dat vieþii veºnice; cf. 10:17, 30).

Isus le-a liniºtit îngrijorarea afirmând cã
mântuirea este cu neputinþã la oameni —
este peste meritele sau realizãrile lor umane
— dar nu la Dumnezeu. Nu este peste pu-
terea Lui sã o dea, pentru cã toate lucrurile
necesare pentru mântuirea oamenilor —
bogaþi ºi sãraci deopotrivã — sunt cu
putinþã la Dumnezeu (cf. Iov. 42:2). Ceea ce
omul nu poate schimba, Dumnezeu poate, ºi
o face prin harul Sãu (cf. Ef. 2:8-10).

g. Rãsplãtirile vieþii de ucenic (10:28-31)
(Mat. 19:27-30; Luca 18:28-30)
10:28. Acþionând ca purtãtor de cuvânt

(cf. 8:29), Petru I-a amintit cu îngâmfare lui
Isus cã cei doisprezece, spre deosebire de
omul bogat (noi este subliniat în gr., su-
gerând contrastul) au lãsat totul ºi L-au
urmat (cf. 1:16-20; 2:14; 10:21-22). El voia
sã spunã cu alte cuvinte: „Ce recompensã
vom primi?“ (cf. Mat. 19:27). Încã o datã
acest lucru reflectã tendinþa ucenicilor de a se
gândi la onoruri materiale ºi în Împãrãþia lui
Dumnezeu (cf. Mar. 9:33-34; 10:35-37; Mat.
19:28-29).

Marcu 10:21-28
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10:29-30. Într-o altã afirmaþie solemnã
(Adevãrat vã spun; cf. v. 15, 3:28) Isus a
recunoscut faptul cã supunerea lor faþã de El
ºi Evanghelie (cf. 1:1; 8:35) a avut drept
consecinþã renunþarea la legãturile lor vechi
— casã (cei iubiþi) sau la proprietãþi (holde)
(cf. 13:11-13; Luca 9:59-62). Dar celui care
renunþã la aceste lucruri, Isus i-a promis cã
ele îi vor fi redate însutit prin noile legãturi
cu ceilalþi ucenici (cf. Mar. 3:31-35; Fapte
2:41-47; 1 Tim. 5:1-2) în veacul acesta, peri-
oada de timp între prima ºi a doua venire a
lui Isus. Apoi în veacul viitor, era care va
urma revenirii lui Isus (din punct de vedere
nou-testamental) fiecare va primi recompen-
sa finalã — viaþa veºnicã (cf. Mar. 10:17). 

În versetul 30 cuvântul „tatãl“ (cf. v. 29)
este omis, din moment ce Dumnezeu este
Tatãl noii familii spirituale (cf. 11:25).
Cuvintele împreunã (rãsplãtirile) cu prigo-
nirile sunt adãugate în mod realist doar de
Marcu. Aºa cum a spus ºi Isus mai târziu
(10:43-45), viaþa de ucenic cere slujire, care
deseori cuprinde ºi suferinþa, adevãr relevant
pentru cititorii lui Marcu din Roma care
aveau de înfruntat persecuþia. Acest fapt a
ajutat la îndepãrtarea tentaþiei trecerii de
partea lui Isus doar de dragul rãsplãtirilor (cf.
v. 31).

10:31. Acest „proverb“ (cf. aceloraºi cu-
vinte în alte contexte: Mat. 20:16; Luca
13:30) ar putea fi înþeles ca (a) un avertis-
ment împotriva îngâmfãrii lui Petru (Mar.
10:28), (b) o confirmare a promisiunii lui
Isus (v. 29-30), sau cel mai probabil ca (c) un
sumar al învãþãturilor lui Isus despre natura
de slujitor a ucenicului (cf. 9:35; 10:43-45).
Rãsplãtirile în Împãrãþia lui Dumnezeu nu
se bazeazã pe standarde pãmânteºti cum a fi
rangul, prioritatea sau durata timpului de slu-
jire, meritul personal sau sacrificiul (cf. Mat.
20:1-16), ci pe dedicarea faþã de Isus ºi pe
urmarea Lui cu credincioºie.

C. A treia secþiune în care se prevestesc 
patimile (10:32-45)

1. A TREIA PREVESTIRE A LUI ISUS 
DESPRE MOARTEA ªI ÎNVIEREA 
SA (10:32-34)
(MAT. 20:17-19; LUCA 18:31-34)
10:32a. Isus ºi ucenicii Lui ºi-au conti-

nuat drumul ºi se suiau din Valea Iordanului
(cf. v. 1) la Ierusalim, prima menþiune a des-
tinaþiei lor. Isus mergea înaintea lor, dupã
obiceiul rabinilor. Acest detaliu, care este
menþionat doar în Marcu, Îl aratã pe Isus ca
Cel care Îºi conduce poporul atât în suferinþã

cât ºi în triumf (acelaºi verb este tradus „a
merge [mergând] înaintea lui [lor]“ în 14:28
ºi 16:7).

Hotãrârea Lui fermã în faþa pericolului
iminent i-a tulburat (ethambounto, „sur-
prins“ cf. 10:24; 1:27) pe ucenici, care mer-
geau îngroziþi dupã El (ephobounto, cf.
4:40-41; 6:50; 11:18; 16:8). Aici Marcu
probabil cã avea în vedere un singur grup —
cei doisprezece. Dar în 10:46, el a indicat ºi
prezenþa unui alt grup.

10:32b-34. Isus a luat iarãºi la El pe
cei doisprezece (cf. 3:13-15) adicã i-a adu-
nat în jurul Lui ºi le-a dezvãluit lucrurile ca-
re aveau sã I se întâmple în curând. Aceastã
a treia prevestire este cea mai precisã ºi
cuprinzãtoare dintre cele trei consemnate de
Marcu (cf. comentariilor de la 8:31; 9:30-31;
de asemenea vezi 9:12). Pentru cã El înþe-
legea Vechiul Testament (cf. Ps. 22:6-8; Is.
50:6; 52:13-53:12; Luca 18:31) ºi cunoºtea
climatul politic-religios contemporan (cf.
Mar. 8:15), era capabil sã explice aceastã pre-
vestire.

Isus a folosit opt verbe la timpul viitor,
care aratã certitudinea cu privire la eveni-
mentele care aveau sã urmeze. Elementele
noi erau cã Fiul omului (cf. comentariilor de
la 8:31) va fi dat (cf. 9:31) în mâinile con-
ducãtorilor evrei, Sinedriul (cf. 8:31). Ei Îl
vor osândi la moarte (cf. 14:64) ºi-L vor
da în mâinile Neamurilor (romanilor), din
moment ce Sinedriul nu avea autoritatea de a
executa o sentinþã capitalã (cf. 15:1, 9-10).
Înainte de a-L executa (15:24-25), romanii
îºi vor bate joc de El (cf. 15:18, 20), Îl vor
scuipa (cf. 15:19) ºi-L vor bate cu nuiele
(cf. 15:15) — aceste elemente indicând cã
moartea Lui va fi prin rãstignire (cf. Mat.
20:19). Dar promisiunea învierii aducea o
nãdejde pentru viitor.

2. ÎNÞELESUL ESENÞIAL AL VIEÞII 
DE UCENIC (10:35-45)
(MAT. 20:20-28)
10:35-37. Iacov ºi Ioan (cf. 1:19; 5:37;

9:2) s-au apropiat de Isus în particular,
adresându-I-Se: Învãþãtorule (cf. 4:38; 9:5)
ºi I-au cerut locurile de cea mai înaltã onoare
ºi autoritate în slava Sa, în Împãrãþia mesi-
anicã pe care se aºteptau ca El sã o instituie
în curând în mod public (cf. 8:38; 9:1-2;
13:26). Unul dintre ei voia sã stea la
dreapta Sa, cea mai înaltã poziþie, ºi altul la
stânga Lui, urmãtoarea poziþie înaltã într-o
curte regalã (Iosif The Antiquities of the Jews
6. 11. 9).

Marcu 10:29-37
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Matei adãugã cã mama celor doi a venit
cu ei ºi a vorbit pentru ei (Mat. 20:20-21). Ea
era Salomeea, probabil o sorã a mamei lui
Isus (cf. Mat. 27:56; Mar. 15:40; Ioan 19:25).
Dacã era aºa, atunci Iacov ºi Ioan erau
veriºori primari cu Isus. Probabil cã ei au
sperat cã legãturile lor de familie îi vor ajuta
sã obþinã ceea ce îi interesa.

10:38-39. Isus le-a spus cã ei nu îºi
dãdeau seama ce condiþii implica realizarea
dorinþei lor ambiþioase. A cere un loc de
onoare în slava Lui însemna în acelaºi timp a
cere sã ai parte ºi de suferinþele Lui, deoarece
suferinþa era o condiþie necesarã a slavei.

Întrebarea lui Isus presupunea un rãspuns
negativ pentru cã suferinþele ºi moartea care-L
aºteptau erau absolut unice ºi aveau drept
scop îndeplinirea misiunii Sale mesianice.
Paharul era o metaforã evreiascã obiºnuitã
ce desemna fie bucuria (cf. Ps. 23:5; 116:13),
fie judecata divinã împotriva pãcatului ome-
nesc, sensul de aici (cf. Ps. 75:7-8; Is. 51:17-
23; Ier. 25:15-28; 49:12; 51:7; Eze. 23:31-

34; Hab. 2:16; Zah. 12:2). Isus ªi-a aplicat
aceastã figurã de stil Lui Însuºi pentru cã El
a v e a s ã s u p o r t e m â n i a j u d e c ã þ i i l u i
Dumnezeu împotriva pãcatului în locul pãcã-
toºilor (cf. Mar. 10:45; 14:36; 15:34). El avea
sã bea „paharul“ de bunãvoie.

Imaginea „botezului“ exprimã o idee
paralelã. A fi sub apã însemna în imagistica
Vechiului Testament a fi copleºit de o cala-
mitate (cf. Iov 22:11; Ps. 69:2, 15; Is. 43:2).
Aici „calamitatea“ pe care o înfrunta Isus era
purtarea poverii judecãþii lui Dumnezeu
asupra pãcatului, ceea ce presupunea sufe-
rinþe copleºitoare culminând cu moartea Sa
(cf. Luca 12:50). El urma sã fie botezat de
cãtre Dumnezeu, care a pus aceste suferinþe
peste El (Is. 53:4b, 11). Probabil cã Iacov ºi
Ioan au crezut cã Isus descria o bãtãlie
mesianicã ºi rãspunsul lor plin de încredere,
putem, dovedea dorinþa lor de a lupta. Dar
rãspunsul lor arãta de asemenea cã nu au
înþeles cuvintele lui Isus. Aºa cã Isus a apli-
cat ºi la ei aceleaºi figuri de stil, paharul ºi

Marcu 10:38-39
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Cuvintele din Noul Testament ce denotã rãscumpãrarea  

Cuvinte greceºti Înþelesul lor în româneºte Referinþe

agorazô (verb) a cumpãra, a procura de la piaþã (1 Cor. 6:20; 7:23; 
(sau piaþã de sclavi) 2 Pet. 2:1; 

Apoc. 5:9; 14:3-4)
exagorazô (verb) a cumpãra, a procura toþi sclavii (Gal. 3:13; 4:5; 

de pe piaþã (piaþã de sclavi) Ef. 5:16; Col. 4:5)

lytron (substantiv) rãscumpãrare, preþ al eliberãrii (Mat. 20:28; 
Mar. 10:45)

lytroomai (verb) a rãscumpãra, a elibera prin plata (Luca 24:21; 
unui preþ de rãscumpãrare Tit 2:14; 1 Pet. 1:18)

lytrôsis (substantiv) act de eliberare prin plata unui preþ (Luca 16:8; 2:38;
de rãscumpãrare Evr. 9:12)

apolytrôsis (substantiv) a cumpãra înapoi, a elibera prin plata (Luca 21:28;
unui preþ de rãscumpãrare Rom. 3:24; 8:32; 

1 Cor. 1:30;
Ef. 1:7, 14; 4:30; 
Col. 1:14;
Evr. 9:15; 11:35)
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botezul, dar într-un sens diferit. Urmându-L
pe El, ei vor lua parte la suferinþele Lui (cf.
1 Pet. 4:13), chiar pânã la moarte, dar nu o
moarte rãscumpãrãtoare. Prevestirea Lui s-a
împlinit: Iacov a fost primul apostol care a
fost martirizat (cf. Fapte 12:2), pe când Ioan,
care a îndurat mulþi ani de persecuþie ºi exil,
a fost ultimul apostol care a murit (cf. Ioan
21:20-23; Apoc. 1:9).

10:40. Isus a respins cererea lor de a li
se acorda locuri de onoare. Nu El era cel
care acorda aceste locuri. Dar i-a asigurat
pe Iacov ºi Ioan cã Dumnezeu Tatãl (cf. Mat.
20:23)  va da o astfel de cinste pentru aceia
pentru care a fost pregãtitã.

10:41-44. Când ceilalþi zece ucenici
au af la t cã Ioan º i Iacov au încerca t
într-o întâlnire particularã cu Isus sã câºtige
un statut preferenþial, au început sã se
mânie (cf. v. 14) pe ei. Aceastã reacþie
geloasã dovedea cã ºi ei nutreau aceleaºi
ambiþii egoiste. Pentru a evita neînþelege-
rile dintre cei doisprezece ºi pentru a subli-
nia o datã în plus ce înseamnã adevãrata
mãreþie (cf. 9:33-37), Isus a pus în contrast
mãreþia din împãrãþiile acestei lumi cu
mãreþ ia din Împãrãþ ia lui Dumnezeu.
Contrastul nu se face între douã moduri de
a domni, ci între stãpânire (bunã sau rea) ºi
slujire.

Cârmuitorii neamurilor domnesc peste
ele, dominând ºi oprimându-i pe supuºii lor
ºi le poruncesc cu stãpânire, exploatându-i.
Dar nu la fel trebuia sã se întâmple ºi cu
urmaºii lui Isus, care sunt sub stãpânirea lui
Dumnezeu. Oricare doreºte sã fie mare
între voi, sã fie slujitorul (diakonos) vostru,
adicã unul care în mod voluntar face un
serviciu util celorlalþi. Oricare doreºte sã fie
cel dintâi între voi, sã fie robul (doulos),
unul care se priveazã de drepturile lui pentru
a sluji fiecãruia ºi tuturor (cf. comentariilor
de la 9:35-37). Un ucenic trebuie sã slujeascã
celorlalþi, nu propriilor lui interese, de bunã
voie ºi sacrificându-se.

10:45. Isus Însuºi este exemplul suprem
al adevãratei mãreþii (în contrast cu v. 42).
Fiul omului (cf. comentariilor de la 8:31)
ªi-a ascuns gloria Lui de bunã voie (cf. 8:38;
13:26) ºi a venit ca un Rob al lui Dumnezeu
(cf. Ps. 49:5-7; Is. 52:13-53:12; Fil. 2:6-8)
nu ca sã I se slujeascã ci El sã slujeascã
celorlalþi (cf. Mar. 2:17; 10:46-52; Luca
22:27). Punctul culminant al slujirii Sale a
fost moartea Lui ca rãscumpãrare pentru
mulþi. El a fãcut acest lucru voluntar,
jertfindu-Se în locul nostru ºi în ascultare (cf.
comentariilor de la Mar. 15:34).

„Rãscumpãrare“ (lytron) apare în Noul
Testament numai aici ºi în Matei 20:28. Prin:
„preþ al rãscumpãrãrii“, el se referã la o platã
în schimbul cãreia sclavii sau prizonierii pot
sã fie eliberaþi. De asemenea include concep-
tul de substituþie (cf. TDNT, s.v. „lyô“ 4:328-
35). Oamenii sunt captivi sub puterea pãca-
tului ºi a morþii (cf. Rom. 5:12; 6:20), de sub
care nu se pot elibera singuri. Moartea
înlocuitoare a lui Isus a plãtit preþul care îi
elibereazã pe oameni (cf. Rom. 6:22; Evr.
2:14-15). (Vezi tabelul „Cuvintele din Noul
Testament ce denotã rãscumpãrarea“.)

Prepoziþia „pentru“ (anti) folositã de
Marcu numai aici, întãreºte ideea de substi-
tuþie. Înseamnã „în loc de, în locul“ (cf. Mat.
2:22; Luca 11:11; 1 Pet. 3:9). Isus ªi-a dat
viaþa Sa (psychçn) în locul multora (cf. Mar.
14:24, unde este folosit hyper, „pentru“).

„Mulþi“ este folosit în sensul inclusiv de
„toþi“ (cf. 1:32-34; Is. 53:10-12). El subli-
niazã cã un numãr mare de oameni obþine
beneficiul rãscumpãrãrii prin jertfa unui
Singur Izbãvitor (cf. Rom. 5:15, 18-19).
Moartea rãscumpãrãtoare a lui Isus se aplicã
nu numai propriului Sãu popor, ci tuturor
oamenilor (cf. 1 Tim. 2:5-6).

D. Încheiere: credinþa orbului Bartimeu 
(10:46-52)
(Mat. 20:29-34; Luca 18:35-43)
Aceasta este ultima vindecare consem-

natã de Marcu. Ea încheie secþiunea dedicatã
vieþii de ucenic (Mar. 8:31-10:52) ºi este o
ilustrare excelentã a înþelesului ei (cf.
10:52b). Ea semnificã de asemenea faptul cã
ucenicii, în ciuda lipsei lor de înþelegere (cf.
8:32-33; 9:32; 10:35-41), vor avea o vedere
clarã (i.e., înþelegere) pe mãsurã ce Isus le
deschide ochii sã cunoascã implicaþiile
depline ale misiunii Lui mesianice.

Detaliile vii ale întâmplãrii (ex., v. 50)
sugereazã cã este vorba de relatarea unui
martor ocular, cum ar fi Petru. Cele trei
Evanghelii sinoptice consemneazã acest
eveniment cu câteva detalii divergente.
Matei menþioneazã doi orbi (Mat. 20:30) ºi
Luca plaseazã incidentul la apropierea lui
Isus de Ierihon, ºi nu la ieºirea din oraº (Luca
18:35). Probabil cã au fost doi orbi, dar
Marcu ºi Luca ºi-au îndreptat atenþia asupra
unuia singur, probabil asupra celui care a
strigat cel mai tare sau care era cel mai
cunoscut. De asemenea, erau douã oraºe cu
numele de Ierihon — o cetate veche ºi una
nouã —  ºi vindecãrile s-ar fi putut întâmpla
în timp ce mulþimea pãrãsea vechiul Ierihon

Marcu 10:40-45
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israelit (Mat. 20:29; Mar. 10:46) ºi intra în
noul Ierihon irodian (Luca 18:35), deºi nu
existã dovezi certe cã vechiul Ierihon era
locuit în perioada aceea.

10:46. Isus ºi ucenicii Sãi au pãrãsit
Perea (cf. v. 1), au traversat Iordanul ºi au
ajuns la Ierihon, în Iudeea. Ierihonul din
timpul Noului Testament, construit de Irod
cel Mare ca loc pentru palatul sãu de iarnã,
era aºezat la aproximativ 8 kilometri vest de
râul Iordan, 1,6 kilometri sud de oraºul
Vechiului Testament (Ios. 6; 2 Regi 2:4-5, 15-
18) ºi la 29 de kilometri nord-est de Ierusalim.

În timp ce ei ºi o mare mulþime, pele-
rini în drum spre Ierusalim pentru sãrbãtoa-
rea Paºtelui (cf. Ps. 42:4; Mar. 14:1-2),
ieºeau din Ierihon, probabil din vechiul oraº,
au vãzut un cerºetor orb, Bartimeu, un
nume aramaic, care înseamnã fiul lui Timeu.
Numai Marcu a consemnat numele lui, fapt
care sugereazã cã Bartimeu era probabil
cunoscut în Biserica Primarã. El ºedea jos
lângã drum ºi cerea de milã, o imagine
obiºnuitã lângã Ierihon, un oraº bogat. 

10:47-48. Când Bartimeu a fost informat
cã Isus din Nazaret (cf. 1:24) trecea pe
acolo, el a încercat sã-I atragã atenþia ºi stri-
ga fãrã oprire ca Isus sã aibã milã de el (cf.
Ps. 4:1; 6:2). Fãrã îndoialã cã auzise cã Isus
vindecase ºi alþi orbi. Deºi mulþi oameni îl
certau (cf. Mar. 10:13) pentru a-l face sã
tacã, el striga ºi mai tare. Probabil cã îl
considerau supãrãtor ºi doreau sã evite orice
întârziere pe care acesta ar fi putut-o cauza.
Sau poate cã nu erau de acord cu ce striga el.

Fiul lui David, expresie care apare aici
pentru prima datã în Marcu, Îl desemneazã
pe Mesia ca descendentul lui David (2 Sam.
7:8-16), devenind un titlu recunoscut al
Regelui-Mesia (cf. comentariilor de la Mar.
12:35-37; de asemenea cf. Is. 11:1-5; Ier.
23:5-6; Eze. 34:23-24; Mat. 1:1; 9:27; 12:23;
15:22; Rom 1:3). Folosirea de cãtre Bartimeu
a acestui titlu indica faptul cã, în ciuda orbirii
sale fizice, el credea cã Isus din Nazaret era
Mesia, prin contrast cu necredinþa oarbã a
majoritãþii evreilor. Mai târziu el s-a adresat
lui Isus într-un mod mai personal („Rabuni“,
Mar. 10:51) ºi L-a urmat (cf. v. 52b). Isus nu
i-a poruncit sã tacã, arãtând prin aceasta cã El
acceptã acest titlu.

10:49-52a. Isus nu l-a ignorat pe Bar-
timeu ºi a cerut sã fie adus la El, un reproº
adresat celor care (probabil incluzându-i aici
ºi pe ucenici) încercau sã-l reducã la tãcere
(cf. v. 14). În drumul sãu spre Ierusalim, Isus
a avut timp sã-i ajute pe cei aflaþi în nevoie
(cf. v. 43-45).

Mulþimea l-a încurajat pe cerºetor:
Îndrãzneºte (tharsei, „fii curajos“; cf. 6:50),
scoalã-te (lit., „ridicã-te“), cãci te cheamã.
Aceasta l-a determinat pe Bartimeu sã arunce
la o parte haina care era întinsã înaintea lui
în care aduna pomana, sã sarã ºi sã vinã la
Isus.

Întrebarea lui Isus nu era pusã cu scopul
de a primi o informaþie, ci pentru a-l încuraja
pe Bartimeu sã-ºi prezinte nevoia ºi sã îºi
exprime credinþa. Rãspunsul simplu al lui
Bartimeu: Rabuni, sã capãt vederea, este
o afirmare a încrederii lui în capacitatea lui
Isus de a-l vindeca. „Rabuni“ (Rhabbouni)
are un sens de întãrire ºi personal, sensul
fiind: „Domnul meu, Stãpânul Meu“ (cf. Ioan
20:16).

Isus i-a recunoscut credinþa: Du-te,
credinþa ta te-a mântuit (sesôken, „salvat“).
Credinþa era mijlocul necesar, nu cauza
eficientã a vindecãrii sale (cf. comentariilor
de la Mar. 5:34). „Salvarea“ fizicã a lui
Bartimeu (i.e., izbãvire din întuneric [orbire]
la luminã [vedere]) era o imagine exterioarã
a „salvãrii“ lui spirituale (cf. Ps. 91:14-16;
Luca 3:4-6).

10:52b. Îndatã (euthys, cf. 1:10; în
contrast cu 8:22-26) Bartimeu ºi-a cãpãtat
vederea ºi a început sã-L urmeze pe Isus
pe drum (en tç hodô, „pe cale“, cf. comen-
tariilor de la 1:2). Deºi L-a însoþit pe Isus la
Ierusalim, probabil pentru a aduce o jertfã de
mulþumire în Templu, el a devenit ºi un
„urmaº“ al Lui, în sensul de ucenic loial (cf.
8:34). Bartimeu este un exemplu foarte clar
de ucenic. El ºi-a recunoscut propria incapa-
citate, s-a încrezut în Isus, Cel care putea
sã-i ofere mila plinã de har a lui Dumnezeu
ºi, când a „vãzut“, L-a urmat pe Isus.

VII. Lucrarea lui Isus în Ierusalim ºi 
în împrejurimi (11:1-13:37)

A cincia secþiune majorã a Evangheliei
dupã Marcu prezintã lucrarea lui Isus în
Ierusalim ºi în împrejurimile acestuia. El i-a
denunþat pe liderii religioºi evrei pentru cã
i-au respins pe mesagerii lui Dumnezeu, în
special pe ultimul, Fiul lui Dumnezeu. De
asemenea, Isus a lansat un avertisment cu
privire la judecata lui Dumnezeu care atârna
asupra Ierusalimului ºi a întregii naþiuni.

Aceastã secþiune prezintã întâmplãrile
desfãºurate în timpul a trei sau patru zile
(11:1-11, duminicã, 11:12-19, luni, 11:20-
13:37, marþi ºi probabil miercuri). Legãturile
temporale precise lipsesc între 11:20 ºi 13:37,
sugerând cã Marcu a aranjat acest material

Marcu 10:46-52b
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dupã subiecte, nu într-o ordine strict crono-
logicã (cf. 2:1-3:6). Dacã este aºa, intenþia lui
a fost ca aceastã secþiune sã fie un rezumat
selectiv al învãþãturilor lui Isus, dintre care
unele au fost date marþi ºi unele în miercurea
din Sãptãmâna Patimilor (cf.14:49). Naraþi-
unea suferinþelor se deschide cu un nou punct
de plecare (cf. 14:1). Cadrul cronologic pen-
tru 11:1-16:8 este o sãptãmânã, cuprinsã între
Duminica Floriilor ºi Duminica Paºtelui.

A. Intrarea lui Isus în Ierusalim (11:1-11)
(Mat. 21:1-11; Luca 19:28-44; 
Ioan 12:12-19)
Relatarea fãcutã de Marcu acestui eveni-

ment prezintã detalii vii dar este oarecum
reþinutã în privinþa proclamãrii lui Isus ca
Mesia (cf. comentariilor de la Mar. 1:43-44;
8:30-31). Doar mai târziu (probabil dupã
învierea lui Isus) ucenicii Lui au înþeles pe
deplin.

11:1a. La mai puþin de 1,6 kilometri sud-
est de Ierusalim se afla satul Betfaghe (lit.,
„casa smochinelor necoapte“) ºi la aproxima-
tiv 3 kilometri se afla Betania (lit., „casa
curmalelor sau a smochinelor“) pe partea
esticã a muntelui Mãslinilor, o creastã cu o
lungime de aproape 3 kilometri, cunoscutã
pentru numeroºii mãslini care creºteau aici.
În Betania, ultimul punct de oprire pe drumul
pustiu ºi periculos dinspre Ierihon spre
Ierusalim (cf. 10:46) era casa Mariei, Martei
ºi a lui Lazãr (Ioan 11:1), care era de regulã
locul în care stãtea Isus când se afla în Iudeea
(cf. Mar. 11:11). Tot în Betania era ºi casa lui
Simon Leprosul (14:3-9).

11:1b-3. Isus a trimis pe doi din uce-
nicii Sãi (cf. 14:13) în satul dinaintea lor
(katenanti, „opus“, de pe partea cealaltã a
muntelui Mãslinilor faþã de Betania), proba-
bil Betfaghe, pentru a gãsi îndatã (euthys, cf.
1:10) la intrare, un mãgãruº legat. Le-a
cerut sã-l dezlege ºi sã-l aducã la El. Matei
menþioneazã ºi mama care era legatã împre-
unã cu mãgãruºul ei (vezi comentariilor de la
Mat. 21:2).

Dacã cineva îi va întreba ce fac, sã spunã
cã Domnul are trebuinþã de el. ªi îndatã
(euthys, „fãrã întârziere“, cf. Mar. 1:10) îl va
trimite înapoi aici (în sat). În general se
considerã cã aici Isus S-a referit la El Însuºi
prin titlul „Domnul“ (kyrios, cf. 5:19), nu la
proprietarul mãgãruºului.

11:4-6. Marcu a consemnat felul în care
ucenicii au urmat instrucþiunile lui Isus
(cf. v. 2-3), demonstrând precizia detaliatã
a prevestirii Lui. Acest verset subliniazã

dezlegarea mãgãruºului, fapt care în intenþia
lui Isus ar  fi putut sã fie un semn mesianic
(cf. Gen. 49:8-12). 

A fãcut Isus dinainte un aranjament cu
proprietarul mãgãruºului, sau acest eveni-
ment reflectã cunoaºterea Lui supranaturalã?
O situaþie oarecum paralelã de mai târziu
(cf. Mar. 14:13-16) poate sã susþinã prima
pãrere, dar numeroasele detalii pe care
Marcu le-a inclus în relatarea felului în care
a fost luat mãgãruºul (11:2-6) sprijinã într-un
mod convingãtor a doua ipotezã. Chiar ºi
aºa, proprietarul mãgãruºului avusese proba-
bil anterior o întâlnire cu Isus.

Numãrul de detalii relatate de Marcu aici
ne determinã sã credem cã a existat un martor
ocular; este posibil ca Petru sã fi fost unul
dintre cei doi ucenici trimiºi sã facã acest
serviciu (cf. Introducere).

11:7-8. Ucenicii ºi-au pus hainele pe el
ca un fel de ºea improvizatã. Isus a încãlecat
pe mãgãruºul care nu mai fusese încãlecat de
nimeni ºi a început cãlãtoria spre Ierusalim.
Mulþi oameni s-au entuziasmat în acel
moment ºi spontan I-au adus omagiu aºter-
nându-ºi hainele pe drum, plin de praf (cf.
2 Regi 9:12-13), înaintea Lui. Alþii presãrau
ramuri verzi (stibadas, „frunze sau ramuri
cu frunze“) pe care le tãiaserã de pe câmp
dimprejur. Ramurile de palmier (finic) sunt
menþionate în Ioan 12:13.

11:9-10. Aranjamentul chiastic al acestor
versuri (a-b-b’-a’) ne indicã un cântec anti-
fonic interpretat de douã grupuri — cei ce
mergeau înaintea lui Isus ºi cei ce veneau
dupã Isus. Ei cântau Psalmul 118:25-26. La
sãrbãtoarea anualã a Paºtelui (cf. Mar. 14:1),
evreii cântau cei ºase psalmi ai înãlþãrii (Ps.
113-118) pentru a exprima mulþumirea, lauda
ºi cereri cãtre Dumnezeu.

Osana este o transliterare a cuvântului
grecesc, care la rândul sãu este o transliterare
a evreiescului hÝšî ‘âh n×’, care la origine
era o rugãciune adresatã lui Dumnezeu, în-
semnând „O, salveazã-ne acum“ (cf. Ps.
118:25a). Mai târziu a fost folosit ca un stri-
gãt de laudã (ca „Aleluia!“) ºi apoi ca un
bun-venit cãlduros ºi entuziast adresat unor
pelerini sau unui rabin faimos. Osana în
cerurile prea înalte înseamnã foarte proba-
bil „Salveazã-ne, O Dumnezeule, care trãieºti
în ceruri.“ Folosirea lui aici reflectã probabil
o combinaþie a tuturor aceste elemente, dato-
ritã naturii mulþimii.

Aclamaþia Binecuvântat (lit., „Sã fii
binecuvântat“) este o rugãminte adresatã
puterii pline de har a lui Dumnezeu de a
însoþi pe cineva sau a schimba ceva. Cel ce
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vine în Numele Domnului (ca reprezentant
al lui Dumnezeu ºi cu autoritatea Lui) se
referea iniþial la pelerinul care venea la
sãrbãtoare. Deºi aceste cuvinte nu sunt un
titlu mesianic, mulþimea de pelerini le-a
aplicat lui Isus probabil cu o tentã mesianicã
(cf. Gen. 49:10; Mat. 3:11), dar la scurtã
vreme dupã aceea ei au încetat sã Îl mai
identifice pe Isus ca fiind Mesia.

Împãrãþia care vine (cf. comentariilor
de la Mar. 1:15), împreunã cu folosirea
numelui lui David, reflectã speranþa mesi-
anicã a oamenilor în restaurarea Împãrãþiei
lui David (cf. 2 Sam. 7:16; Amos 9:11-12).
Dar entuziasmul lor era îndreptat spre un
Mesia care va domni atunci º i spre o
împãrãþie politicã, nerealizând ºi neacceptând
faptul cã cel care venea paºnic, cãlare pe
mãgãruº era Mesia al lor (cf. Zah. 9:9), Mesia
cel care va suferi, a cãrui Împãrãþie era
aproape, fiindcã El era cu ei. Pentru majo-
ritatea oamenilor de atunci un astfel de
moment de entuziasm fãcea parte din sãrbã-
toarea tradiþionalã a Paºtelui, de aceea nu
a alertat autoritãþile romane ºi nici nu i-a
determinat pe conducãtorii evrei sã cearã
arestarea lui Isus.

11:11. Dupã ce a intrat în Ierusalim,
Isus… S-a dus în Templu (hieron, „în incin-
ta Templului“, cf. v. 15, 27), nu în sanctuarul
central (naos, cf. 14:58; 15:29, 38). El S-a
uitat cu atenþie la lucrurile dimprejur pentru
a vedea dacã ele erau folosite conform
intenþiei lui Dumnezeu. Acest lucru a dus la
acþiunea Lui din ziua urmãtoare (cf. 11:15-
17). Fiindcã era pe înserate, când porþile
oraºului se închid, Isus a plecat la Betania
(cf. v. 1a) cu cei doisprezece, pentru a petrece
noaptea. 

B. Semnele profetice fãcute de Isus, 
prevestind judecata lui Dumnezeu 
peste Israel (11:12-26)
Aceastã secþiune are o structurã tip „sand-

viº“ (cf. 3:20-35; 5:21-43; 6:7-31). Relatarea
judecãþii lui Isus împotriva smochinului
(11:12-14, 20-26) este împãrþitã în douã de
relatarea curãþirii zonei din jurul Templului
(v. 15-19). Aceastã structurã ne aratã cã
fiecare episod ajutã la explicarea celuilalt. Ca
ºi smochinul, Israelul înfrunzea, producând
„frunzele“ ritualurilor religioase, dar ducea
lipsã de „roadele“ neprihãnirii pe care le cerea
Dumnezeu. Amândouã episoadele semnificã
judecata iminentã a lui Dumnezeu asupra lui
Israel pentru ipocrizie religioasã (cf. comen-

tariilor de la 7:6). Matei a plasat aceste douã
întâmplãri în douã pasaje succesive, dar dis-
tincte, fãrã specificãrile temporale exacte ale
lui Marcu (Mat. 21:12-17, 18-22).

1. JUDECATA LUI ISUS ÎMPOTRIVA 
SMOCHINULUI NERODITOR 
(11:12-14)
(MAT. 21:18-19)
11:12-13. A doua zi, luni dimineaþa,

devreme, dupã ce au ieºit din Betania
mergând spre Ierusalim (cf. v. 1a), Isus a
flãmânzit (lit., „I S-a fãcut foame“). De
departe Isus a vãzut pe marginea drumului
un smochin care avea frunze, cu un frunziº
verde bogat ºi S-a dus sã vadã poate va gãsi
ceva în el. Dar nu a gãsit decât frunze.
Explicaþia lui Marcu este cã nu era încã
vremea smochinelor.

Perioada din an când se întâmplau aceste
evenimente era Paºtele (cf. 14:1), adicã
mijlocul lunii Nisan (aprilie). În Palestina
smochinii produc o recoltã de muguri comes-
tibili mici în martie, urmatã de apariþia frun-
zelor mari ºi verzi, la începutul lui aprilie.
Aceste „fructe“ (muguri) timpurii, verzi,
erau o mâncare obiºnuitã pentru þãranii din
partea locului. (Absenþa acestor muguri, în
ciuda frunziºului verde al copacului care
indica de regulã ºi prezenþa lor, era un semn
cã smochinul respectiv urma sã nu aibã roadã
în acel an.) În cele din urmã aceºti muguri
cãdeau, ºi apoi se formau smochinele, care se
coceau spre sfârºitul lui mai ºi în iunie, când
era sezonul smochinelor. Astfel, aºteptarea lui
Isus de a gãsi ceva comestibil în acel smochin
chiar ºi înainte de Paºte (mijlocul lui aprilie)
era rezonabilã, deºi nu era încã sezonul smo-
chinelor.

11:14. Sentinþa durã rostitã de Isus
împotriva smochinului, pe care Petru mai
târziu a considerat-o ca un blestem (v. 21),
a fost un semn profetic dramatic ce preves-
tea judecata lui Dumnezeu asupra lui Israel,
ºi nu o reacþie  de mânie a lui Isus din cauzã
cã era flãmând ºi nu a gãsit mâncare.
Smochinul promiþãtor dar neroditor simboliza
ariditatea spiritualã a Israelului, în ciuda
tuturor binecuvântãrilor divine de care a avut
parte ºi a aspectului exterior impresionant
al religiei sale (cf. Ier. 8:13; Osea 9:10, 16;
Mica 7:1). Aceasta va fi exemplificatã
grãitor în Mar. 11:27-12:40.

Marcu 11:11-14
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2. JUDECATA LUI ISUS ÎMPOTRIVA 
FOLOSIRII GREªITE A TEMPLULUI 
(11:15-19)
(MAT. 21:12-17; LUCA 19:45-46)
Acest eveniment este consemnat de toate

cele trei Evanghelii sinoptice. Ioan relateazã
o curãþire anterioarã a Templului, fãcutã la
începutul lucrãrii publice a lui Isus (cf.
comentariilor de la Ioan 2:13-22).

11:15-16. Când Isus a ajuns la Ieru-
salim, El S-a dus în Templu (hieron, cf. v.
11), în curtea numitã a neamurilor, o curte
exterioarã, mare, care înconjura curþile inte-
rioare, sacre, ale Templului propriu-zis. (Vezi
schiþa Templului.) Nici un neevreu nu avea
voie sã treacã de aceastã curte exterioarã.
În ea marele preot Caiafa a autorizat
funcþionarea unei pieþe (o inovaþie econo-
micã) pentru vânzarea unor lucruri curate
din punct de vedere ritual, necesare pentru
jertfele din Templu: vin, ulei, sare, animale ºi
pãsãri.

În perioada Noului Testament în Palesti-
na circulau bani din trei surse: bani imperiali
(romani), bani provinciali (greceºti) ºi bani
locali (evreieºti). Schimbãtorii de bani aveau
monedele tiriene (evreieºti) necesare pentru
darea anualã cãtre Templu, care era de

jumãtate de siclu (Ex. 30:12-16) ºi care
trebuia plãtitã de cãtre toþi bãrbaþii evrei de
peste 20 de ani. Aceste monede se dãdeau în
schimbul monedelor greceºti sau romane,
care aveau imprimate chipurile unor oameni,
fiind astfel considerate idolatre. Deºi în
aceste tranzacþii era permis un comision,
afacerile nu se fãceau fãrã fraudã sau înºelã-
ciuni. În plus (în conformitate cu Mar. 11:16)
oamenii încãrcaþi cu mãrfuri foloseau aceastã
zonã a Templului drept scurtãturã pentru a
trece dintr-o parte a oraºului în cealaltã.

Isus a fost profund ofensat de aceastã
desconsiderare a pãrþii exterioare a Templului,
care fusese rezervatã în mod special pentru
a fi folositã de cãtre neevrei. Aºa cã El a
rãsturnat mesele schimbãtorilor de bani ºi
scaunele celor ce vindeau porumbei ºi nu
lãsa pe nimeni sã foloseascã zona ca pe un
pasaj de trecere dintr-o parte în alta a
oraºului. Existau în cetate alte pieþe care
puteau fi folosite pentru acest scop.

11:17. Acþiunea îndrãzneaþã a lui Isus a
atras atenþia oamenilor ºi El îi învãþa (lit.,
„a început sã-i înveþe“) despre scopul pe care
Dumnezeu l-a stabilit pentru Templu. Folo-
sind o întrebare la care aºtepta un rãspuns
pozitiv, El a apelat la autoritatea Vechiului
Testament pentru a-ºi justifica acþiunea
(citând Is. 56:7b aºa cum apare în LXX).

Numai Marcu extinde citatul din Isaia,
incluzând cuvintele pentru toate neamurile.
Dumnezeu a dorit ca atât neevreii cât ºi evreii
sã foloseascã Templul ca un loc de închinare
(cf. Ioan. 12:20). Acest lucru era relevant mai
ales pentru cititorii lui Marcu din Roma.

Dimpotrivã, voi (accentuat), evreii
insensibili, aþi fãcut din ea, din curtea
neamurilor, o peºterã de tâlhari. Era un
refugiu pentru comercianþii necinstiþi (cf. Ier.
7:11)  în loc sã fie o casã de rugãciune (cf.
1 Regi 8:28-30; Is. 60:7) atât pentru evrei cât
ºi pentru neevrei.

Prin aceastã acþiune Isus  ªi-a revendicat
în calitate de Mesia o autoritate mai mare
asupra Templului decât cea a Marelui Preot
(cf. Osea 9:15; Mal. 3:1-5).

11:18-19. Când liderii religioºi (cf.
comentariilor de la 8:31; 11:27; 14:1, 43, 53)
au auzit cuvintele acestea, cãutau (cf.
12:12; 14:1, 11) o modalitate sã-L omoare
fãrã a crea o tulburare prea mare. Numai
Marcu precizeazã (gar, cãci) cã se temeau
de El din cauza autoritãþii cu care se adresa
mulþimilor. Tot norodul de pelerini veniþi
pentru Paºte din toate pãrþile lumii antice
era uimit (exeplçsseto, „miraþi, copleºiþi“,
cf. 1:22; 6:2; 7:37; 10:26) de conþinutul

Marcu 11:15-19
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învãþãturii Lui (cf. 1:27). Popularitatea Lui
printre oameni a împiedicat autoritãþile
religioase sã-L aresteze imediat. Când s-a
înserat (luni) Isus ºi cei doisprezece au
pãrãsit Ierusalimul ºi se presupune cã s-au
dus în Betania. 

3. SMOCHINUL VESTEJIT ªI O 
LECÞIE DESPRE CREDINÞÃ ªI 
RUGÃCIUNE (11:20-26)
(MAT. 21:20-22)
11:20-21. Aceste versete sunt consecinþa

versetelor 12-14. În urmãtoarea dimineaþã,
marþi, când Isus ºi ucenicii Sãi se întorceau
la Ierusalim, ei au vãzut acelaºi smochin
(v. 13), dar care era uscat din rãdãcini, com-
plet vestejit, împlinindu-se astfel cuvintele
lui Isus (v. 14).

Adresându-se lui Isus cu termenul Învã-
þãtorule (cf. 9:5), Petru I-a vorbit despre
starea copacului, fiind surprins de faptul cã
distrugerea copacului a fost mult mai severã
decât indicau cuvintele lui Isus din ziua
precedentã (11:14). Deºi Isus nu a explicat
înþelesul acestui eveniment, mulþi cred cã
este o imagine vie a judecãþii iminente a lui
Dumnezeu asupra Israelului (cf. comentari-
ilor de la v. 12-14).

11:22-24. Isus i-a îndemnat pe ucenici:
Aveþi credinþã în Dumnezeu! Credinþa în
Dumnezeu este încrederea care nu pune la
îndoialã puterea Sa omnipotentã ºi bunãtatea
Lui veºnicã (cf. 5:34).

Dupã o introducere solemnã (Adevãrat
vã spun, cf. 3:28), Isus a spus, folosind o
hiperbolã: dacã va zice cineva muntelui
acestuia, muntele Mãslinilor reprezentând
un obstacol de neclintit, „Ridicã-te ºi
aruncã-te (lit., „dezrãdãcineazã-te“) în mare“
(Marea Moartã, vizibilã de pe muntele
Mãslinilor), va avea lucrul cerut de la Dum-
nezeu. Singura condiþie este, sub aspect
negativ, de a nu se… îndoi ºi sub aspect
pozitiv, de a crede, o încredere neclintitã în
Dumnezeu, cã i se va soluþiona cererea. O
astfel de credinþã contrasta puternic cu lipsa
de credinþã a Israelului.

De aceea, fiindcã rugãciunea plinã de
credinþã deschide calea ca puterea lui
Dumnezeu sã îndeplineascã ceva imposibil
de îndeplinit (cf. 10:27), Isus i-a îndemnat
pe ucenici sã creadã cã au ºi primit deja
ceea ce au cerut în rugãciune. Credinþa
acceptã cã rugãciunea este ca ºi împlinitã,
deºi rãspunsul concret este de domeniul
viitorului.

Isus a fãcut aceastã promisiune pornind
de la premisa recunoscutã cã rugãciunile de
cerere trebuie sã fie conforme voii lui
Dumnezeu (cf. 14:36; Mat. 6:9-10; Ioan
14:13-14; 15:7; 16:23-24; 1 Ioan 5:14-15).
Conformarea la voia lui Dumnezeu permite
credinþei sã primeascã rãspunsurile pe care le
dã Dumnezeu. Dumnezeu este întotdeauna
gata sã rãspundã rugãciunilor credincioºilor
ascultãtori de voia Sa, iar ei Îi pot adresa
cereri ºtiind cã nici o situaþie sau problemã nu
este imposibil de rezolvat pentru El.

11:25-26. O atitudine iertãtoare faþã de
alþii este, ca ºi credinþa în Dumnezeu, esen-
þialã pentru o rugãciune eficientã. Când un
credincios stã în picioare pentru a se ruga,
poziþie de rugãciune obiºnuitã printre evrei
(cf. 1 Sam. 1:26; Luca 18:11, 13) ºi dacã are
ceva împotriva cuiva, îi poartã picã unui
credincios sau unui necredincios care l-a
ofensat, trebuie sã îl ierte pe acesta. 

Acest lucru trebuie sã fie fãcut pentru ca
ºi Tatãl lui care este în ceruri (singura datã
când apare aceastã expresie în Evanghelia
dupã Marcu, deºi în Matei este frecventã) sã
îi ierte „de asemenea“ (kai, în gr.) greºelile
lui (lit., paraptômata, „nelegiuire“, singura
datã când apare în Marcu).

Iertarea divinã acordatã credinciosului ºi
iertarea pe care credinciosul o acordã altora
sunt inseparabile, pentru cã între Iertãtorul
divin ºi credinciosul iertãtor s-a stabilit o
legãturã inseparabilã (cf. Mat. 18:21-35). De
la cel care a primit iertarea lui Dumnezeu se
aºteaptã ca ºi el sã ierte, la rândul lui, pe alþii
aºa cum Dumnezeu l-a iertat pe el (Ef. 4:32).
Dacã nu face lucrul acesta, el pierde iertarea
lui Dumnezeu în viaþa lui de zi cu zi.

C. Controversa lui Isus cu liderii religioºi 
evrei în curþile Templului (11:27-12:44)
Se pare cã Marcu a grupat cele cinci

episoade din 11:27-12:37 în jurul temei con-
flictului dintre Isus ºi diverse grupãri
religioase influente (similar cf. 2:1-3:5).
Contrastul dintre religia obþinerii propriei
neprihãniri ºi devotamentul din toatã inima
faþã de Dumnezeu încheie aceastã secþiune
(12:38-44). Zona Templului a fost punctul
central al lucrãrii lui Isus în timpul ultimei
Sale sãptãmâni (cf. 11:11, 15-17, 27; 12:35,
41; 13:1-3; 14:49). Controversele slujesc ca
un rezumat al învãþãturii lui Isus în zilele de
marþi ºi miercuri ale acelei sãptãmâni. Ele
aratã ostilitatea crescândã a liderilor religioºi
faþã de El.

Marcu 11:20-26
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1. ÎNTREBAREA PRIVIND 
AUTORITATEA LUI ISUS 
(11:27-12:12)
Autoritatea lui Isus a fost pusã la îndo-

ialã de reprezentanþii Sinedriului. Rãspunsul
Lui i-a plasat într-o dilemã stânjenitoare
(11:27-33) ºi pilda vierilor expune respin-
gerea de cãtre ei a mesagerilor lui Dumnezeu
(12:1-12).

a. Întrebarea lui Isus privind botezul lui 
Ioan (11:27-33)
11:27-28. Marþi dimineaþa (cf. v 20) Isus

ºi ucenicii Sãi au intrat în Ierusalim din nou
(cf. v. 11-12, 15). În Templu (heirô, cf. v. 11,
15) Isus a fost abordat de reprezentanþii Sine-
driului (cf. comentariilor de la 8:31; 14:43,
53, 15:1). Ca apãrãtori ai vieþii religioase din
Israel, ei I-au pus douã întrebãri: (1) Cu ce
putere, care era natura acestei puteri (cf.
1:22, 27); care erau dovezile autoritãþii Sale?
(2) Cine i-a dat puterea aceasta? Cine L-a
autorizat pe El sã facã aceste lucruri? „Aceste
lucruri“ se referã la curãþirea Templului din
ziua precedentã (cf. 11:15-17) ºi probabil în
general la toate cuvintele ºi faptele Sale pline
de autoritate care au atras o largã apreciere
popularã (cf. v. 18; 12:12, 37). Întrebarea lor
indicã faptul cã Isus nu a afirmat deschis
cã El este Mesia, un element semnificativ
pentru motivul „secretului“ din Evanghelia
dupã Marcu (cf. comentariilor de la 1:43-45;
12:1, 12).

11:29-30. Contraîntrebãrile lui Isus, o
tehnicã obiºnuitã în dezbaterile rabinilor (cf.
10:2-3), a fãcut ca rãspunsul Lui sã depindã
de rãspunsul lor. Problema era: botezul lui
Ioan ºi întreaga lui lucrare (cf. 1:4-8; 6:14-
16, 20) „veneau“ din cer (sau aveau origine
divinã; cf. 8:11) sau de la oameni (origine
umanã)? Prin aceasta Isus spunea cã propria
Sa putere venea din aceeaºi sursã ca a lui
Ioan, ceea ce indica faptul cã nu exista nici o
rivalitate între ei doi. Concepþia conducãto-
rilor despre Ioan avea sã dezvãluie concepþia
lor despre El.   

11:31-32. Întrebarea lui Isus i-a plasat pe
aceºti lideri religioºi într-o dilemã. Dacã ar
fi rãspuns: Din cer, s-ar fi incriminat singuri,
pentru cã nu l-au crezut pe Ioan ºi nu au
susþinut lucrarea lui (cf. Ioan 1:19-27). S-ar
fi condamnat singuri pentru respingerea
mesagerului lui Dumnezeu. De asemenea ar
fi fost forþaþi sã admitã cã puterea lui Isus
venea de la Dumnezeu (cf. Mar. 9:37b).
Acest rãspuns, deºi adevãrat, era inacceptabil
din cauza necredinþei lor. 

ªi dacã ar fi rãspuns: De la oameni
(lit., „Dar sã spunem: «De la oameni?»“),
implicaþiile erau clare: ar fi negat cã Ioan a
fost trimis de Dumnezeu ºi s-ar fi discreditat
pe ei înºiºi înaintea mulþimii. Marcu preci-
zeazã cã se temeau de norod (cf. 12:12) pen-
tru cã toþi îl considerau pe Ioan un prooroc,
purtãtorul de cuvânt al lui Dumnezeu (cf.
Iosif, The Antiquities of the Jews 18. 5. 2).
Oamenii credeau acelaºi lucru ºi despre Isus
(cf. Mat. 21:46). Acest rãspuns din urmã, deºi
fals, era cel preferat de ei, dar l-au considerat
inacceptabil din cauza oamenilor.

11:33. Din moment ce nici una din opþi-
uni nu era acceptabilã, ei au ales sã-ºi afirme
ignoranþa, în încercarea de a salva aparenþele.
Aºa cã Isus nu a fost obligat sã rãspundã
întrebãrii lor. Întrebarea Lui (cf. v. 30) sugera
indirect faptul cã avea o putere, asemenea lui
Ioan, de la Dumnezeu.

Refuzând sã rãspundã întrebãrii, condu-
cãtorii religioºi au arãtat cã ei i-au respins ºi
pe Ioan ºi pe Isus ca mesageri ai lui Dum-
nezeu. De-a lungul istoriei lor, majoritatea
conducãtorilor lui Israel i-au respins în mod
repetat pe mesagerii lui Dumnezeu, un lucru
pe care Isus l-a arãtat în urmãtoarea pildã
(12:1-12).

b. Pilda lui Isus despre fiul proprietarului 
viei (12:1-12)
(Mat. 21:33-46; Luca 20:9-19)
Aceastã pildã reflectã situaþia socialã din

Palestina primului secol, în special din Gali-
leea. Proprietari bogaþi, strãini, stãpâneau
terenuri întinse pe care le arendau fermierilor.
Aceºti arendaºi acceptau sã cultive pãmân-
tul ºi sã aibã grijã de vii când stãpânii pãmân-
turilor erau plecaþi. Între ei se încheia un
contract care specifica ce parte din recoltã
trebuie datã proprietarului ca arendã. La
vremea recoltei, proprietarii îºi trimiteau
agenþii pentru a strânge arenda. Între arendaºi
ºi trimiºii proprietarului se nãºteau în mod
inevitabil tensiuni.

12:1a. Aceastã afirmaþie scurtã ºi sumarã
(cf. introducerii de la 2:1-2) introduce singura
pildã (cf. introducerii la 4:1-2) pe care Marcu
o redã aici. Isus Se adresa celor trimiºi de
Sinedriu sã Îl interogheze, oameni care com-
plotau împotriva Lui (cf. 11:27; 12:12). Pilda
demasca intenþiile lor ostile ºi i-a avertizat cu
privire la consecinþe.

12:1b. Detaliile amenajãrii viei derivã
din Isaia 5:1-2 (parte a profeþiei despre jude-
cata lui Dumnezeu împotriva Israelului), via
fiind un simbol familiar poporului Israel (cf.
Ps. 80:8-19).

Marcu 11:27-12:1b
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Un om, un proprietar de pãmânt (cf.
Mar. 12:9), a sãdit o vie, o analogie cu rela-
þia dintre Dumnezeu ºi Israel. Gardul pentru
protecþie, un teasc sãpat pentru a aduna sucul
strugurilor presaþi ºi un turn pentru adãpost,
depozitare ºi securitate, aratã dorinþa propri-
etarului de a face din aceastã vie o vie aleasã.
Apoi el a arendat-o unor vieri, care îi repre-
zintã pe conducãtorii religioºi ai Israelului ºi
a plecat din þarã, probabil pentru a locui în
strãinãtate. Era un proprietar care nu locuia
pe moºia lui. 

12:2-5. Proprietarul a trimis trei „robi“
— agenþi care îi reprezentau pe slujitorii lui
Dumnezeu (profeþii) trimiºi la Israel — la
vierii arendaºi pentru a primi o parte din roa-
dele viei, arenda cuvenitã la vremea roade-
lor (lit., „la timpul potrivit“, i.e., sezonul
culesului viilor din al cincilea an, cf. Lev.
19:23-25). Dar vierii arendaºi s-au purtat
agresiv faþã de trimiºii stãpânului. Ei au pus
mâna pe primul rob, l-au bãtut ºi l-au tri-
mis înapoi cu mâinile goale. Ei l-au rãnit
serios ºi pe al doilea rob ºi l-au insultat. Pe
al treilea rob l-au omorât.

Proprietarul, rãbdãtor, a trimis mulþi al-
þii, dintre care unii au fost bãtuþi, iar pe alþii
i-au omorât. La fel a procedat Dumnezeu
de-a lungul istoriei, trimiþând profeþi la Israel
pentru a aduna roadele pocãinþei ºi ale nepri-
hãnirii (cf. Luca 3:8), dar profeþii au fost
loviþi, rãniþi ºi omorâþi (cf. Ier. 7:25-26; 25:4-
7; Mat. 23:33-39).

12:6-8. Proprietarul mai avea un singur
mesager pe care sã-l trimitã, un fiu prea iubit
(expresie care Îl desemneazã pe Fiul lui
Dumnezeu, Isus; cf. 1:11; 9:7). La urmã, o
expresie care apare doar în Marcu, l-a trimis
ºi pe el, aºteptându-se ca vierii arendaºi sã-i
dea lui onoarea refuzatã slujitorilor. 

Sosirea fiului i-ar fi putut face pe vierii
aceia sã presupunã cã proprietarul a murit ºi
cã acest fiu era moºtenitorul unic. În Pales-
tina acelui timp o bucatã de pãmânt putea fi
deþinutã legal de oricine o revendica primul,
dacã era „pãmânt fãrã stãpân“ ºi nu era reven-
dicatã de vreun moºtenitor într-o anumitã
perioadã de timp (cf. Mishnah Baba Bathra
3. 3). Vierii au presupus cã, omorându-l pe
fiu, vor putea obþine via.

Aºa cã au uneltit împreunã, l-au omorât
ºi i-au aruncat trupul afarã din vie. Unii
spun cã aceasta este o profeþie a morþii lui
Isus: va fi rãstignit în afara Ierusalimului,
expulzat din Israel, ca o expresie culminantã
a respingerii Sale de cãtre conducãtori. Dar
aceastã înþelegere forþeazã interpretarea
detaliilor pildei. Este mai bine sã considerãm

aruncarea cadavrului fiului peste gard, fãrã
a-l înmormânta, ca pe un punct culminant al
rãutãþii lor. Marcu subliniazã cã respingerea
ºi uciderea fiului a avut loc înãuntrul viei,
adicã al Israelului. 

12:9. Întrebarea retoricã a lui Isus era o
invitaþie adresatã ascultãtorilor Sãi de a hotãrî
ce va face stãpânul viei. El a confirmat
rãspunsul ascultãtorilor Sãi (cf. Mat. 21:41),
fãcând din nou aluzie la Isaia 5:1-7. Cuvin-
tele lui Isus au constituit un apel solemn adresat
celor care complotau sã-L omoare, îndem-
nându-i sã se gândeascã serios la consecin-
þele acþiunii lor. El S-a considerat pe Sine
„singurul Fiu“ trimis de Dumnezeu (Ioan 3:16).

Respingerea fiului proprietarului era de
fapt o respingere a proprietarului, care va
veni cu autoritatea guvernamentalã ºi-i va
nimici pe vierii aceia ucigaºi, iar via o va da
altora. În mod similar, respingerea de cãtre
conducãtorii religioºi evrei a lui Ioan Bote-
zãtorul ºi a lui Isus, ultimul Mesager al lui
Dumnezeu, era o respingere a lui Dumnezeu
Însuºi. Aceasta va atrage inevitabil judecata
Lui peste Israel ºi va transfera temporar privi-
legiile lor asupra altora (cf. Rom. 11:25, 31).

12:10-11. Isus a îngustat aplicaþia pildei
la Sine Însuºi ca fiind Fiul ºi a extins învãþã-
tura Lui citând cuvânt cu cuvânt din Psalmul
118:22-23 (Ps. 117 în LXX), un text familiar,
recunoscut ca mesianic în alte pãrþi (Fapte
4:11; 1 Pet. 2:4-8). Imaginea este acum dife-
ritã, trecând de la fiul/vierii din pildã la
piatra/constructorii din psalm, fãcând posi-
bilã aluzia la învierea ºi înãlþarea lui Isus.
Un fiu ucis nu poate fi înviat, dar o piatrã
respinsã poate fi recuperatã ºi folositã.

Citatul începe acolo unde se terminã
pilda. Piatra (Isus, fiul) pe care zidarii (con-
ducãtorii evrei religioºi, la fel ca vierii aren-
daºi) au lepãdat-o, a ajuns sã fie pusã în
capul unghiului („cap de unghi“, GBV).
Aceasta era consideratã cea mai importantã
piatrã a clãdirii. Schimbarea spectaculoasã a
deciziei constructorilor ºi preþuirea pietrei
respinse constituia acþiunea suveranã a lui
Dumnezeu, un lucru remarcabil. Dumnezeu
anuleazã în moduri uimitoare încercãrile
omenirii rãzvrãtite de a bloca împlinirea
scopurilor Sale.

12:12. Ei, reprezentanþii Sinedriului
(11:27) cãutau (cf. 11:18) sã-L prindã pen-
tru cã ºi-au dat seama cã împotriva lor spu-
sese Isus pilda aceasta („cu referire la“ sau
îndreptatã „spre“ ei). Dar, temându-se de
norod, de mulþimea entuziastã venitã pentru
Paºte, ei L-au lãsat ºi au plecat.
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Faptul cã adversarii lui Isus au înþeles
pilda reprezintã o evoluþie nouã în desfãºu-
rarea evenimentelor  (cf. 4:11-12),  sugerând
cã, la iniþiativa lui Isus, „secretul“ adevãratei
Sale identitãþi va fi în curând declarat în mod
deschis (cf. comentariilor de la 1:43-45;
14:62).

2. ÎNTREBAREA PRIVIND BIRUL 
(12:13-17)
(MAT. 22:15-22; LUCA 20:20-26)
12:13. În ciuda avertismentelor pe care

le-a adresat Isus adversarilor Sãi din Sinedriu
prin pilda precedentã, ei ºi-au continuat cam-
pania împotriva Lui trimiþând pe unii din
Farisei (cf. 2:16) ºi din Irodiani (cf. 3:6) ca
sã-L prindã cu vorba (lit., „printr-un cu-
vânt“, i.e., o afirmaþie neatentã pe care o
puteau folosi împotriva Lui, cf. 10:2). Cu-
vântul tradus prin „prindã“ (argeusôsin, gãsit
numai aici în NT) era folosit pentru a descrie
prinderea animalelor sãlbatice cu o capcanã.

12:14-15a. Adresându-Se lui Isus cu
expresia Învãþãtorule (cf. 4:38; 9:5), ei au
folosit remarci alese în intenþia de a-ºi
ascunde adevãratele scopuri ºi care sã nu Îi
permitã lui Isus sã Se eschiveze de la rãspun-
surile la întrebãrile lor dificile. Aºa cã au
recunoscut cã El era onest ºi imparþial ºi nu
cãuta favorurile nimãnui, cãci nu cãuta la
faþa oamenilor (lit., „Tu nu priveºti la faþa
oamenilor“, o expresie evreiascã; cf. 1 Sam
16:7). Apoi au întrebat: Se cade, este permis
conform Legii lui Dumnezeu (cf. Deut.
17:14-15), sã plãtim bir Cezarului, împãra-
tul roman, sau nu? Sã plãtim (dômen, „Sã-i
dãm“) sau sã nu plãtim?

„Birul“ (kçnson) era un cuvânt latin
împrumutat, care însemna „census“. Se refe-
rea la un impozit anual individual (impozit pe
cap de locuitor) cerut de împãratul roman de
la toþi evreii, începând din anul 6 d.Hr., când
Iudeea a devenit provincie romanã (Iosif, The
Antiquities of the Jews 5. 1. 21). Banii mer-
geau direct în trezoreria împãratului. Acest
impozit nu era deloc bine vãzut, deoarece el
întruchipa subjugarea evreilor de cãtre Roma
(cf. Fapte 5:37).

Fariseii respingeau plata acestui bir, dar
au gãsit o justificare convenabilã achitãrii sale.
Ei erau interesaþi de implicaþiile religioase
ale întrebãrii lor. Irodianii sprijineau domnia
strãinã prin Irozi ºi erau de acord cu acest bir.
Pe ei îi interesau implicaþiile politice ale
întrebãrii lor. În mod evident, întrebarea era
destinatã sã-L punã pe Isus într-o dilemã reli-
gioasã ºi politicã. Un rãspuns afirmativ ar fi

ridicat mulþimea împotriva Lui ºi L-ar fi
discreditat ca Purtãtor de Cuvânt al lui
Dumnezeu. Nici un pretendent la titlul de
Mesia nu ar fi putut sã fie de acord cu supune-
rea de bunãvoie în faþa unei domnii pãgâne.
Iar un rãspuns negativ ar fi atras represalii din
partea reprezentanþilor Romei.

12:15b-16. Isus ªi-a dat seama imediat
de fãþãrnicia lor, de intenþia lor maliþioasã,
ascunsã sub dorinþa de a afla rãspunsul la o
întrebare aparent onestã. El a demascat fãþãr-
nicia lor printr-o întrebare retoricã: „Pentru
ce încercaþi voi sã Mã ispitiþi (peirazete, „a
testa“, cf. 10:2)?“ Apoi El le-a cerut sã-I
aducã un ban (Greceºte: dinar; COR marg.;
cf. 6:37) ca sã se uite la el, ºi sã-l foloseascã
drept un mijloc vizual pentru lecþia care urma.
Dinarul obiºnuit roman, o monedã micã de
argint, era singura monedã acceptatã pentru
plata taxei imperiale.

Când Isus i-a întrebat: „Chipul acesta
ºi slovele scrise pe el, ale cui sunt?”, ei au
rãspuns cã sunt ale Cezarului. Chipul (eikôn,
„imaginea“) era probabil cel al lui Tiberius
Cezar (care a domnit între anii 14-37 d.Hr.,
vezi lista împãraþilor romani de la Luca 3:1)
iar inscripþia în latinã era: „Tiberius Caesar
Augustus, Fiul Divinului Augustus“ ºi pe
reversul monedei: „Mare Preot“. Aceastã
inscripþie îºi avea originea în cultul închinãrii
în faþa împãratului ºi era o revendicare a
divinitãþii lui, lucru faþã de care evreii aveau
o repulsie deosebitã.

12:17. Dar folosirea monezii Cezarului
însemna o recunoaºtere a autoritãþii sale ºi
a beneficiilor guvernãrii civile pe care el o
reprezenta ºi, prin urmare, reconoºtea ºi obli-
gaþia de a plãti aceste taxe. Aºa cã Isus a
afirmat: Daþi, (apodote, „daþi înapoi“, cf. v.
14) deci Cezarului ce este al Cezarului (lit.,
„lucrurile care aparþin lui Cezar“). Aceastã
taxã era o datorie faþã de Cezar pentru folo-
sirea banilor lui ºi pentru celelalte foloase
aduse de stãpânirea sa.

Isus a clarificat care era poziþia Lui dar,
a adãugat în mod semnificativ ºi lui Dum-
nezeu ce este al lui Dumnezeu (lit., „lucru-
rile care aparþin lui Dumnezeu“). Aceastã
expresie se putea referi la „a-I plãti“ lui Dum-
nezeu taxa de la templu pe care o datorau lui
Dumnezeu (cf. Mat. 17:24-27), dar probabil
cã Isus a spus-o ca un protest împotriva
revendicãrii de cãtre împãrat a divinitãþii
sale. Într-adevãr, împãratul trebuia sã
primeascã ceea ce i se datora lui, dar nu mai
mult decât atât; el nu trebuia sã primeascã
onoarea ºi închinarea datorate divinitãþii pe
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care el o revendica. Aceste lucruri sunt desti-
nate numai lui Dumnezeu. Oamenii sunt
„monedele lui Dumnezeu“ pentru cã ei
poartã imaginea Sa (cf. Gen. 1:27) ºi Îi
datoreazã Lui ceea ce Îi aparþine, supunerea.
Aceasta, ºi nu impozitul, era problema cru-
cialã în viziunea lui Isus. Cei care Îl intero-
gau se mirau (exethaumazon, timpul imperf.
al unui verb accentuat folosit numai aici în
NT) foarte mult de El. Acest incident era
relevant pentru cititorii romani ai lui Marcu,
deoarece arãta cã creºtinismul nu încurajeazã
lipsa de loialitate faþã de stat.

3. ÎNTREBAREA DESPRE ÎNVIERE 
(12:18-27)
(MAT. 22:23-33; LUCA 20:27-40)
12:18. Saducheii… au venit la Isus ºi

I-au pus o întrebare într-o altã încercare de
a-L discredita (cf. 11:27; 12:13). În general
se crede cã ei erau partidul aristocraþilor evrei
ai cãrui membri proveneau mai mult din
preoþime ºi din clasele înalte. Deºi erau mai
puþin numeroºi ºi populari decât fariseii, ei
ocupau poziþii influente în Sinedriu, curtea
supremã evreiascã, ºi în general cooperau cu
autoritãþile romane. Ei negau adevãrul învi-
erii, al judecãþii viitoare ºi al existenþei
îngerilor ºi spiritelor (cf. Fapte 23:6-8).
Acceptau ca unicã autoritate numai Cãrþile
lui Moise (Pentateuhul) ºi respingeau tra-
diþiile orale considerate obligatorii de cãtre
farisei. Aceasta este singura referinþã a lui
Marcu la saduchei.

12:19-23. Dupã ce I S-au adresat în mod
formal lui Isus prin expresia Învãþãtorule
(cf. v. 14), ei au dat o interpretare foarte
liberalã legii mozaice ce privea leviratul (din
latinul levir, „fratele soþului“; cf. Deut. 25:5-
10). Dacã un soþ murea fãrã sã lase un
moºtenitor bãrbat, fratele sãu (necãsãtorit,
sau dacã nu avea frate, cea mai apropiatã
rudã bãrbat) trebuia sã ia pe nevasta lui.
Primului fiu rezultat din aceastã nouã unire
i se dãdea numele fratelui mort ºi era con-
siderat copilul lui. Acest lucru a fost stabilit
pentru a preveni dispariþia unei familii ºi a
menþine astfel moºtenirea familiei intactã. 

Saducheii au inventat o poveste despre
ºapte fraþi care ºi-au îndeplinit succesiv da-
toria de frate faþã de soþia primului lor frate,
dar toþi ºapte au murit fãrã copii. Apoi a
murit ºi femeia. Ei L-au întrebat pe Isus: La
înviere, nevasta cãruia dintre ei va fi ea? În
mod clar ei ridiculizau credinþa în înviere.

12:24. Folosind o contraîntrebare cu
douã „vârfuri de atac“, întrebare ce necesita

un rãspuns pozitiv în greacã, Isus a prezentat
douã motive din cauza cãrora ei erau rãtãciþi
(planasthe, „vã rãtãciþi“, cf. v. 27): (a) ei „nu
pricepeau“ Scripturile — adevãratul lor
înþeles, nu numai conþinutul lor; ºi (b) ei nu
cunoºteau puterea lui Dumnezeu — puterea
Lui de a învinge moartea ºi de a da viaþã.
Apoi Isus a dezvoltat fiecare motiv începând
cu al doilea (v. 25) ºi continuând apoi cu
primul (v. 26-27).

12:25. Saducheii au presupus în mod
greºit cã dupã înviere cãsãtoriile vor fi
reluate. În viaþa de dupã înviere oamenii nici
nu se vor însura (nu vor iniþia o cãsãtorie),
nici nu se vor mãrita (nu vor intra într-o
cãsãtorie aranjatã de pãrinþi). Mai degrabã,
ca îngerii în ceruri ei vor fi fiinþe nemuri-
toare în prezenþa lui Dumnezeu. 

Cãsãtoria este necesarã ºi potrivitã pentru
ordinea lumii prezente, în care dominã
moartea, pentru a perpetua rasa umanã. Dar
îngerii, a cãror existenþã saducheii o negau
(cf. Fapte 23:8), sunt nemuritori ºi trãiesc
într-un alt mod de existenþã în care nu au
nevoie de relaþii maritale sau de reproducere
pentru a avea urmaºi. Centrul vieþilor lor este
comuniunea cu Dumnezeu. Tot aºa va fi ºi în
viaþa de dupã înviere pentru cei care au avut
o relaþie corectã cu Dumnezeu.

Saducheii nu au înþeles cã Dumnezeu va
stabili o nouã ordine a vieþii dupã moarte ºi cã
va rezolva toate dificultãþile care, aparent, se
vor ivi în ea. Pe scurt, întrebarea lor nu era
relevantã.

12:26-27. Saducheii au susþinut în mod
greºit cã ideea învierii nu era prezentã în
Pentateuh. Dar Isus, folosind o întrebare la
care aºtepta un rãspuns pozitiv, a apelat la
cartea lui Moise, Pentateuhul, ºi a vorbit
despre acel rug aprins (Ex. 3:1-6).

În pasajul din Pentateuh, Dumnezeu i
S-a prezentat lui Moise, afirmând: Eu sunt
Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui
Isaac ºi Dumnezeul lui Iacov (Ex. 3:6). Impli-
caþia acestor cuvinte este cã patriarhii erau
încã vii ºi cã El avea o relaþie continuã cu ei,
ca un Dumnezeu care Îºi þine legãmântul, deºi
ei muriserã cu mult timp înainte. Acest lucru
demonstra, a concluzionat Isus, cã El nu este
un Dumnezeu al celor morþi, în concepþia
saducheilor care vedeau moartea ca pe o ani-
hilare, ci al celor vii. El este încã Dumnezeul
patriarhilor, lucru care nu ar fi adevãrat dacã
ei ar fi încetat sã existe când au murit, dacã
moartea ar pune capãt tuturor lucrurilor. Iar
legãmântul Sãu þinut cu credincioºie garan-
teazã învierea lor în trup.

Marcu 12:18-27
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Rãspunsul lui Isus a afirmat clar rea-
litatea vieþii dupã moarte. Evident cã El a
considerat cã atât era suficient pentru a
demonstra ºi realitatea învierii trupului. În
gândirea evreiascã oamenii sunt priviþi ca o
unitate între material (corpul) ºi imaterial
(suflet/spirit). Un aspect este incomplet fãrã
celãlalt (cf. 2 Cor. 5:1-8). Astfel existenþa
umanã autenticã în ordinea veºnicã a vieþii
cere unirea sufletului/spiritului cu trupul (cf.
Fil. 3:21). Atât învierea cât ºi viaþa de dupã
moarte se bazeazã pe credincioºia „Dumne-
zeului celor vii“.

Remarca finalã a lui Isus, redatã numai
de Marcu, subliniazã cât de mult „se rãtã-
ceau“ (planasthe, „vã înºelaþi pe voi înºivã“,
cf. Mar. 12:24) atunci când negau învierea ºi
viaþa de dupã moarte.

4. ÎNTREBAREA PRIVIND CEA MAI 
MARE PORUNCÃ (12:28-34)
(MAT. 22:34-40)
12:28. Unul din cãrturari (cf. 1:22)

auzise discuþia lui Isus cu Saducheii (12:18-
27) ºi a fost impresionat de faptul cã Isus
rãspunsese bine Saducheilor. Aceasta aratã
cã el era probabil fariseu.

El a venit fãrã nici un motiv aparent ostil
sau cu vreun motiv ascuns sã laude capaci-
tatea lui Isus de a rãspunde la un subiect
foarte dezbãtut în cercurile cãrturarilor. Tra-
diþional cãrturarii vorbeau despre existenþa a
613 porunci în legea mozaicã — 365 porunci
negative ºi 248 pozitive. Deºi credeau cã
toate sunt obligatorii, ei presupuneau cã
existã o diferenþã între cele considerate mai
grele ºi cele considerate mai uºoare ºi deseori
încercau sã rezume toatã Legea într-o singurã
poruncã unificatoare.

În lumina acestei dezbateri, acest cãrtu-
rar L-a întrebat pe Isus Care (poia, „ce fel
de“) este cea dintâi (prôtç, „prima“) dintre
toate poruncile?

12:29-31. Rãspunsul lui Isus a trecut
dincolo de clasificarea, atât de dezbãtutã, în
porunci grele ºi porunci uºoare, la enunþarea
unei porunci care era cea dintâi ºi la pere-
chea ei inseparabilã, porunci care împreunã
sintetizau toatã Legea.

El a început folosind cuvintele cu care
începe ceea ce se numeºte Shema (de la evre-
iescul „Ascultã“ [šema’], primul cuvânt din
Deut. 6:4). Acest crez (Num. 15:37-41; Deut.
6:4-9; 11:13-21) era recitat de douã ori pe
zi — dimineaþa ºi seara — de cãtre evreii
devotaþi. El afirma baza credinþei iudaice:
Domnul (în evreieºte Yehova), ºi anume,

Dumnezeul nostru, Dumnezeul lui Israel
care þine legãmântul, este un singur Domn,
adicã este unic (cf. Mar. 12:32).

Porunca: Sã iubeºti pe Domnul, Dum-
nezeul tãu (Deut. 6:5) este o chemare la un
angajament voluntar faþã de Dumnezeu, an-
gajament personal, cuprinzãtor ºi din toatã
inima. Acesta este accentuat prin repetiþia
cuvintelor cu (ex, „din“, denotã sursa) toatã
(holçs, „întreaga“), dupã care urmeazã diverºi
termeni care au legãturã cu personalitatea
umanã: inima (centrul de control, cf. Mar.
7:19), sufletul (viaþa conºtientã, cf. 8:35-36),
cugetul (capacitatea de gândire) ºi puterea
(puterile corpului) tãu/ta (sing.). Textul
evreiesc nu menþioneazã „cugetul“; Septua-
ginta omite „inima“, dar Isus a inclus ambii
termeni, subliniind natura cuprinzãtoare a
poruncii (cf. 12:33; Mat. 22:37; Luca 10:27).

Apoi Isus a vorbit de un angajament
similar faþã de aproapele nostru citând po-
runca a doua, care este inseparabilã de prima
(cf. 1 Ioan 4:19-21) ºi complementarã ei. Sã
iubeºti pe aproapele tãu (plçsion, „cel care
este aproape“, un termen generic pentru
coleg) ca, în acelaºi mod ca ºi, pe tine însuþi
(Lev. 19:18). Iubirea pe care o persoanã o are
în mod natural pentru ea însãºi nu trebuie sã
se concentreze numai asupra ei — o tendinþã
constantã — ci trebuie direcþionatã în mod
egal ºi cãtre ceilalþi.

Nu (în gr. „nici o altã“) este altã po-
runcã mai mare decât acestea douã, pentru
cã iubirea cu toatã inima a lui Dumnezeu ºi a
aproapelui este suma ºi substanþa Legii ºi a
Proorocilor (cf. Mat. 22:40). A împlini aces-
te douã porunci înseamnã a le împlini pe
toate celelalte.

12:32-34a. Aceste versete apar doar în
Marcu. Evident, ele erau spre învãþãtura citi-
torilor sãi care se confruntau cu problema
relaþiei dintre realitatea spiritualã ºi ritualu-
rile ceremoniale (cf comentariilor de la 7:19).

Cãrturarul (cf. 12:28) a recunoscut co-
rectitudinea rãspunsului lui Isus ºi a afirmat
cã este de acord, considerându-L un învãþãtor
excelent (cf. v. 14, 19). El a reformulat rãs-
punsul lui Isus, evitând cu grijã menþionarea
lui Dumnezeu (în textul gr. cuvântul nu apa-
re, dar apare în COR), în conformitate cu o
practicã obiºnuitã a evreilor de a evita folo-
sirea inutilã a numelui divin, în semn de mare
respect pentru El. Cuvintele nu este altul în
afarã de El sunt din Deut. 4:35.

El a mai fãcut ºi afirmaþia îndrãzneaþã cã
aceastã dublã poruncã a iubirii înseamnã mai
mult decât toate arderile de tot (jertfe care
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erau mistuite complet de foc) ºi decât toate
jertfele (acelea care parþial erau arse ºi par-
þial mâncate de cãtre închinãtori; cf. 1 Sam.
15:22; Prov. 21:3; Ier. 7:21-23; Osea 6:6;
Mica 6:6-8).

El a rãspuns cu pricepere ºi probabil cã
Isus l-a stimulat  sã continue ºi pe viitor sã se
gândeascã la aceste lucruri când a spus: Tu
nu eºti departe („nu departe“ este accentuat
în gr.) de Împãrãþia lui Dumnezeu (cf. Mar.
1:15; 4:11; 10:15, 23). Acest om a avut o
înþelegere spiritualã (cf. 10:15) ºi o deschi-
de-re faþã de Isus care l-au adus aproape de a
primi Împãrãþia lui Dumnezeu, domnia Sa
spiritualã peste cei legaþi de El prin credinþã.
Biblia nu spune dacã acest cãrturar a intrat în
aceastã relaþie sau nu.

12:34b. Isus a zãdãrnicit în mod eficient
toate încercãrile de a-L discredita ºi a demas-
cat motivele ostile ºi greºelile oponenþilor Sãi
cu atâta abilitate, cã nimeni altcineva nu
îndrãznea sã-I mai punã întrebãri.

5. ÎNTREBAREA LUI ISUS PRIVIND 
FILIAÞIA LUI MESIA (12:35-37)
(MAT. 22:41-46; LUCA 20:41-44)
12:35. Mai târziu, în timp ce învãþa în

templu (tô hierô, cf. 11:11), Isus i-a întrebat
ce voiau sã spunã cãrturarii când zic… cã
Hristosul, Mesia Cel aºteptat, este („pur ºi
simplu“ este prezent implicit aici) fiul
(descendentul) lui David, care va fi Izbãvi-
torul triumfãtor (cf. 10:47). Filiaþia davidicã
a lui Mesia era un standard al credinþei
evreilor (cf. Ioan 7:41-42), care se baza ferm
pe Scriptura Vechiului Testament (cf. 2 Sam.
7:8-16; Ps. 89:3-4; Is. 9:2-7; 11:1-9; Ier. 23:5-
6; 30:9; 33:15-17, 22; Eze. 34:23-24; 37:24;
Osea 3:5; Amos 9:11). Isus a adãugat cã la fel
de adevãrat este ºi cã Mesia este Domnul lui
David. Pãrerea cãrturarilor era corectã dar
incompletã (cf. similar cu Mar. 9:11-13).
Punctul de vedere scriptural þintea mult mai
sus decât speranþele lor naþionaliste înguste.

12:36-37a. Pentru a demonstra cã Mesia
este Domnul lui David, Isus a citat ceea ce
însuºi David, fiind insuflat (sub influenþa
care îl controla) de Duhul Sfânt a zis în
Psalmul 110:1. Aceasta aratã clar atât faptul
cã David este autorul cât ºi inspiraþia divinã
a acestui psalm. El a spus: Domnul (în ebr.
Yehova, Dumnezeu Tatãl, cf. Mar. 12:29) a
zis Domnului (în ebr. ,Ãdonay, Mesia) meu
(al lui David): ªezi la dreapta Mea (a
Tatãlui), locul de cea mai înaltã onoare ºi
autoritate, pânã (sau „în timp ce“, cf. 9:1;
14:32) voi (Eu, Tatãl) pune pe vrãjmaºii Tãi

(ai lui Mesia) sub picioarele Tale (ale lui
Mesia), aducând supunerea lor (cf. Ios.
10:24; Evr. 10:12-14).

Faptul incontestabil era cã David L-a
numit pe Mesia Domn. Dar acest lucru ridica
o problemã: Atunci cum, sau în ce sens, este
(estin) El (Mesia, Domnul lui David) fiul lui
(al lui David)? Întrebarea retoricã a lui Isus
îi îndrepta pe ascultãtorii Sãi cãtre singurul
rãspuns valabil: Mesia este fiul lui David ºi
Domnul lui David în acelaºi timp. Aceasta
înseamnã fãrã putinþã de tãgadã cã Mesia este
atât Dumnezeu (Domnul lui David) cât ºi om
(fiul lui David, cf. Rom. 1:3-4; 2Tim. 2:8). El
va restaura împãrãþia viitoare a lui David pe
pãmânt (2 Sam. 7:16; Amos 9:11-12; Mat.
19:28; Luca 1:31-33).

Nu este nici o îndoialã cã Isus a ridicat
aceastã problemã în mod deliberat, pentru
ca ascultãtorii Sãi sã poatã face legãtura cu
El. Era o referire îndrãzneaþã, dar totuºi
indirectã, la adevãrata Lui identitate pe care
probabil cã liderii religioºi au înþeles-o dar
nu au acceptat-o (cf. comentariilor de la Mar.
12:12; 14:61-62). (Interesant este cã NT are
mai multe referinþe ºi aluzii la Ps. 110 decât
la oricare alt pasaj din VT [cf. ex., Fapte
2:29-35; Evr. 1:5-13; 5:6; 7:17, 21]).

12:37b. În contrast cu liderii evrei care
încercau sã-L prindã în cursã pe Isus cu
întrebãri subtile (cf. v. 13), gloata cea mare
venitã pentru Paºte asculta toate învãþãturile
Lui cu plãcere, deºi aceasta nu înseamnã
neapãrat cã le ºi înþelegeau.

6. ÎNCHEIERE: CONDAMNAREA DE 
CÃTRE ISUS A IPOCRIZIEI ªI 
ELOGIEREA ADEVÃRATEI 
DEDICÃRI (12:38-44)
Denunþarea de cãtre Isus a comporta-

mentului cãrturarilor (v. 38-40) încheie rela-
tarea de cãtre Marcu a lucrãrii publice a lui
Isus ºi reprezintã ultima confruntare cu
autoritãþile religioase evreieºti. Aceasta con-
trasteazã puternic cu recunoaºterea de cãtre
Isus a devotamentului profund al unei vãduve
faþã de Dumnezeu, subiect (v. 41-44) prin
care Isus Îºi reia învãþãturile adresate uceni-
cilor (cf. v. 43) ºi care constituie tranziþia
cãtre discursul Sãu profetic (cap. 13).

a. Isus condamnã ipocrizia (12:38-40)
(Mat. 23:1-39; Luca 20:45-47)  
12:38-39. Isus a continuat sã îi atenþio-

neze pe oameni sã se „pãzeascã“ (cf. 8:15) de
acei (implicit în construcþia gr.) cãrturari
care cãutau laudele oamenilor ºi abuzau de
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privilegiile lor. Astfel se purtau mulþi dintre
învãþãtorii Legii, dar nu toþi (cf. 12:28-34).

Lor „le plãcea“ (a) sã umble în haine
lungi, îmbrãcãminte lungã din pânzã albã, cu
franjuri, purtatã de preoþi, învãþãtorii Legii
ºi leviþi; (b) sã le facã lumea plecãciuni prin
pieþe, oamenii obiºnuiþi care îi respectau
foarte mult adresându-li-se cu titluri ofici-
ale: Rabi (Învãþãtor), stãpân, pãrinte (cf. Mat.
23:7; Luca 20:46); (c) sã umble dupã scau-
nele dintâi în sinagogi, cele rezervate dem-
nitarilor, situate în faþa scrinului ce conþinea
sulurile sacre ale Scripturii ºi în faþa întregii
adunãri; ºi (d) dupã locurile dintâi la os-
peþe, mese deosebite, servite seara, la care ei
se aºezau lângã gazdã ºi primeau un trata-
ment special.

12:40. Pânã în secolul întâi, cãrturarii nu
au primit nici un salariu pentru serviciile lor
(Mishnah Aboth1.13., Bekhoroth 4.6), depin-
zând de ospitalitatea pe care le-o ofereau
mulþi evrei devotaþi credinþei lor. Din pãcate
existau ºi abuzuri. Acuzaþia cã mãnâncã
casele vãduvelor este o figurã de stil ce pre-
zintã un comportament prin care se exploata
generozitatea oamenilor cu mijloace limitate,
în special a vãduvelor. Ei îºi însuºeau în mod
necinstit proprietãþile oamenilor. În plus,
fãceau rugãciuni lungi pentru a-i impresiona
pe oameni cu pietatea lor ºi pentru a le
câºtiga încrederea.

Isus a condamnat purtarea lor ostenta-
tivã, lãcomia ºi ipocrizia. În loc sã îndrepte
atenþia oamenilor asupra lui Dumnezeu, ei o
revendicau pentru ei înºiºi sub masca cucer-
niciei. Învãþãtori ca aceºtia vor fi pedepsiþi cu
o mai mare osândã (lit., „vor primi o mai
mare osândã“, Iac. 3:1) la judecata finalã a lui
Dumnezeu.

b. Isus apreciazã devotamentul unei 
vãduve faþã de Dumnezeu (12:41-44)
(Luca 21:1-4)
12:41-42. Din curtea neamurilor (cf.

11:15) în care ªi-a rostit învãþãturile publice,
Isus a intrat în curtea femeilor. Lângã zidul
acestei curþi se aflau 13 recipiente în formã
de trompetã pentru colectarea darurilor de
bunãvoie ºi a contribuþiilor aduse de închinã-
tori (Mishnah Shekalim 6. 5). 

Dintr-un loc din care vedea bine, în faþa
vistieriei Templului, Isus se uita cum (pôs,
„în ce fel“) norodul venit pentru Paºte arun-
ca… bani în vistierie (lit., „recipiente“). În
contrast cu mulþi oameni bogaþi care dãdeau
mult (lit., „multe monede“ de toate felurile,
aur, argint, bronz, aramã), o vãduvã sãracã,

al cãrei nume nu este menþionat, a dat doi
bãnuþi (lepta în gr.). Un bãnuþ (lepton) era
cea mai micã monedã evreiascã din bronz
care circula în Palestina. Doi bãnuþi valorau
1/64 dintr-un dinar roman, plata unui munci-
tor pe o zi (cf. 6:37). Pentru cititorii sãi ro-
mani Marcu a calculat valoarea lor în termeni
monetari romani, adicã un gologan.

12:43-44. Folosind cuvinte introductive
solemne (Adevãrat vã spun, cf. 3:28), Isus
le-a zis cã ea a dat mai mult decât toþi.
Motivul era (gar, „pentru cã“) cã ceilalþi au
aruncat din prisosul lor material, adicã acest
gest i-a costat puþin, dar vãduva din sãrãcia
ei, a aruncat tot ce avea. Ea a dat cel mai
mult — tot ce-i mai rãmãsese ca sã trã-
iascã. Jertfind pentru a-I da lui Dumnezeu,
ea s-a bazat în întregime pe El pentru a-i
asigura cele necesare traiului.

Ea putea sã pãstreze o monedã. Regula
rabinicã ce stabilea cã un dar de mai puþin de
doi bãnuþi nu era acceptat ca dar de bine-
facere, nu se aplica aici. Isus a folosit exem-
plul ei pentru a-i învãþa pe ucenicii Sãi
preþuirea pe care Dumnezeu o acordã devo-
tamentului din toatã inima. Propriul lor
devotament faþã de Isus urma sã fie în curând
supus unui test sever (cf. 14:27-31). Acest
incident ilustra de asemenea ºi dãruirea totalã
a lui Isus, chiar pânã la moarte.

D. Discursul profetic al lui Isus pentru 
ucenicii sãi (cap. 13)
(Mat. 24:1-25:46; Luca 21:5-36)
Acest capitol, cunoscut ca ºi Discursul

de pe muntele Mãslinilor deoarece Isus l-a
þinut pe acest munte, este cea mai lungã uni-
tate a învãþãturilor lui Isus redatã de Marcu
(cf. Mar. 4:1-34).

Isus a prezis distrugerea Templului din
Ierusalim (13:2), lucru care i-a determinat pe
ucenici sã-L întrebe despre vremea când se
vor întâmpla „toate aceste lucruri“ (v 4). Es-
te evident cã ei au asociat distrugerea Tem-
plului cu sfârºitul veacului (cf. Mat. 24:3). În
rãspunsul Sãu, Isus a întreþesut cu mãiestrie
într-un singur discurs unitar o scenã profeticã
având douã perspective: (a) evenimentul
apropiat, distrugerea Ierusalimului (70 d.Hr.)
ºi (b) evenimentul îndepãrtat, venirea Fiului
Omului pe nori cu putere ºi slavã. Evenimen-
tul local era premergãtor ºi în acelaºi timp
vestitor al evenimentului universal ce avea
sã aibã loc în viitor. În felul acesta Isus a
urmat exemplul profeþilor vechi-testamentali
prevestind un eveniment care avea sã aibã
loc în viitorul îndepãrtat prin prisma unui
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eveniment mai apropiat, a cãrui împlinire o
vor vedea cel puþin o parte din ascultãtorii Sãi
(cf. Mar. 9:1, 12-13).

Acest lucru aratã cã Isus a anticipat o pe-
rioadã istoricã între învierea ºi revenirea Lui
pe pãmânt (cf. 13:10; 14:9). Aproape douã
milenii au trecut de la cãderea Ierusalimului
ºi sfârºitul încã nu a venit. Aceste profeþii au
fost încadrate de: (a) avertizãri împotriva
înºelãciunii ºi (b) îndemnuri la ascultare ºi
veghere în perioadele urmãtoare de eforturi
misionare, persecuþie ºi tulburãri politico-
sociale. Existã nouãsprezece verbe la impe-
rativ în 13:5-37 ºi în fiecare caz îndemnurile
(verbele sunt la persoana a II-a, v. 5b, 7a, 9a,
º.a.) reies din învãþãturile lui Isus despre vii-
tor (verbe la indicativ, persoana a III-a, v. 6,
7b-8, 9b-10, º.a.). Locuþiunea verbalã „bãgaþi
de seamã“ (blepete) apare de patru ori în mo-
mente semnificative ale discursului (v. 5, 9,
23, 33). Aceste informaþii aveau scopul sã-i
încurajeze pe urmaºii Lui sã pãstreze o
credinþã puternicã ºi sã rãmânã în ascultare
de Dumnezeu de-a lungul acestei epoci.

În naraþiunea lui Marcu, Discursul de pe
muntele Mãslinilor este o punte între contro-
versa cu autoritãþile religioase (11:27-12:44)
ºi relatarea patimilor (14:1-15:47) care au
culminat cu arestarea ºi omorârea Sa. El dez-
vãluie ucenicilor Sãi cã structurile religioase
care I s-au opus ºi care în final Îl vor con-
damna la moarte vor cãdea sub judecata lui
Dumnezeu.

1. SCENARIU: ISUS PREVESTEªTE 
DISTRUGEREA TEMPLULUI 
(13:1-4)
(MAT. 24:1-3; LUCA 21:5-7)
13:1. Când Isus a ieºit din Templu

(hierou, cf. 11:11), probabil miercuri seara
în Sãptãmâna Patimilor (cf. introducerea la
11:1-13:37), unul din ucenicii Lui I S-a
adresat folosind expresia „Învãþãtorule“ (cf.
4:38; 9:5) ºi I-a atras atenþia cu uimire ºi
admiraþie asupra „pietrelor“ masive (lit.,
„Uite ce fel de pietre“) ºi „zidirilor“ mag-
nifice din Templu, adicã sanctuarul ºi dife-
ritele lui curþi, balcoane, coloane ºi galeriile
exterioare.

Templul din Ierusalim (care a fost  termi-
nat complet abia în 64 d.Hr.) a fost construit
de dinastia irodianã pentru a câºtiga sprijinul
evreilor ºi pentru a crea un monument iro-
dian care sã dureze peste timp. Era consi-
derat o minune arhitectonicã a lumii antice.
A fost construit cu pietre mari, albe, lustruite
ºi bogat împodobit cu aur (Iosif , The

Antiquities of the Jews 15. 11. 3-7). Acoperea
aproape 1/6 din teritoriul vechiului Ierusalim.
Pentru evrei nimic nu era mai magnific ºi mai
formidabil ca ºi Templul lor.

13:2. Rãspunsul lui Isus a fost o profeþie
uimitoare despre distrugerea totalã a tuturor
acestor zidiri mari. Întregul complex va fi
ras de pe suprafaþa pãmântului — literal
„piatrã pe piatrã nu va rãmânea (ou mç)
care sã nu fie dãrâmatã“. Folosirea de cãtre
Isus de douã ori a negativelor accentuate (ou
mç) subliniazã certitudinea împlinirii cuvin-
telor Sale.

Aceastã profeþie ameninþãtoare urmeazã
judecãþii lui Isus împotriva folosirii greºite a
Templului (cf. 11:15-17; Ier. 7:11-14). Ca ºi
în zilele lui Ieremia, distrugerea Templului
de cãtre o putere strãinã va fi judecata lui
Dumnezeu asupra Israelului rãzvrãtit.

Aceastã profeþie s-a împlinit literal
într-un rãstimp mai scurt de o generaþie. În 70
d.Hr., dupã ce zona templului a fost arsã,
contrar ordinelor lui Titus, el a poruncit
soldaþilor sãi sã demoleze întregul oraº ºi
sã niveleze toate clãdirile una cu pãmântul
(Iosif, Jewish Wars 7. 1. 1).

13:3-4. Trecând Valea Chedron înspre
vârful „muntelui Mãslinilor“ (cf. 11:1a), Isus
a ºezut împreunã cu ucenicii Sãi în faþa
Templului. Muntele Mãslinilor se ridicã la
aproximativ 825 de metri deasupra nivelului
mãrii, dar se aflã la numai 30 de metri deasu-
pra Ierusalimului. La vest de munte se întinde
Templul ºi oraºul.  

Cei patru ucenici pe care Isus i-a chemat
primii (cf. 1:16-20) L-au întrebat deoparte
(kat’idian, cf. 6:32) cerându-I mai multe
informaþii cu privire la prevestirea fãcutã de
El mai înainte. Numai Marcu a specificat
numele acestor patru ucenici. Deseori în
Marcu o întrebare din partea ucenicilor con-
stituie introducerea unui pasaj care cuprinde
învãþãturile lui Isus pentru ei (cf. 4:10-32;
7:17-23; 9:11-13, 28-29; 10:10-12).

Întrebarea ucenicilor, probabil pusã de
Petru (cf. 8:29), are douã pãrþi: (a) Când se
vor întâmpla aceste lucruri (distrugerea
templului [13:2] ºi alte evenimente viitoare
[noteazã pl.]) ºi (b) care va fi semnul când
se vor împlini toate aceste lucruri? Verbul
„împlini“ (synteleisthai, „vor fi realizate“)
denotã consumarea lor finalã, sfârºitul aces-
tui veac (cf. v. 7; Mat. 24:3).    

Având doar perspectiva profeþiilor din
Vechiul Testament (ex., Zah. 14), ucenicii nu
au vãzut un interval lung de timp între dis-
trugerea Templului ºi evenimentele de la
sfârºitul vremurilor care vor culmina cu
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venirea Fiului omului. Ei au presupus cã
distrugerea Ierusalimului ºi a Templului sunt
câteva dintre evenimentele de la sfârºitul
vremii de acum ºi cã va inaugura Împãrãþia
mesianicã. Ei doreau sã ºtie când se va
întâmpla acest lucru ºi ce semn vizibil va
indica faptul cã împlinirea era aproape.

2. DISCURSUL PROFETIC AL LUI 
ISUS CA RÃSPUNS LA 
ÎNTREBÃRILE UCENICILOR SÃI 
(13:5-32)
Condiþiile legate de criza localã iminentã

a cãderii Ierusalimului sunt umbra prevesti-
toare a evenimentelor legate de criza de la
sfârºitul vremurilor. Astfel cuvintele lui Isus,
relevante pentru primii Sãi ucenici, rãmân la
fel de relevante pentru toþi ucenicii care se
confruntã cu situaþii similare de-a lungul
acestui veac.

El le-a rãspuns mai puþin la a doua între-
bare privind „semnul“ (v. 4b) în douã moduri:
negativ, avertizându-i împotriva semnelor
false ale sfârºitului (v. 5-13), ºi pozitiv, afir-
mând evenimentele notabile care inaugureazã
necazul cel mare ºi descriind cea de-a doua
venire (v. 14-27). Apoi El a rãspuns la prima
lor întrebare privitoare la „când“ (v. 4a),
printr-o pildã (v. 28-32).

a. Avertismentele împotriva înºelãciunii 
(13:5-8)
(Mat. 24:4-8; Luca 21:8-11)
13:5-6. Expresia: Bãgaþi de seamã

(blepete, „fiþi atenþi, fiþi în gardã“), este o
chemare la vigilenþã, repetatã de-a lungul dis-
cursului (cf. v. 9, 23, 33, v. 35 are un verb
diferit). Isus i-a avertizat pe ucenicii Lui sã
fie atenþi la impostorii care se vor da drept
Mesia. În perioadele de crizã se vor ridica
mulþi mesia falºi (cf. v. 22), folosindu-se de
Numele Sãu (ti t lul ºi autori tatea Sa),
„zicând“: Eu sunt Hristosul (lit., egô eimi,
„Eu sunt“). Aceastã revendicare a divinitãþii
este exprimatã prin formula pe care Dum-
nezeu a folosit-o pentru a Se revela pe Sine
Însuºi (cf. 6:50; Ex. 3:14; Ioan 8:58). Ei vor
abate pe mulþi oameni de la adevãrata cale
(cf. Fapte 8:9-11).

13:7-8. În al doilea rând, Isus i-a aver-
tizat pe ucenicii Sãi împotriva interpretãrii
greºite a unor evenimente contemporane,
cum ar fi rãzboaie ºi dezastre naturale, ca
semne cã sfârºitul este aproape. Nu trebuie sã
se lase înspãimântaþi, ºi astfel sã se abatã de
la sarcina lor, ori de câte ori „vor auzi“ de
rãzboaie (sunete de bãtãlie care se desfãºoarã

aproape) ºi veºti de rãzboaie (lit., „rapoarte“)
de departe. Este necesar (dei, prin constrân-
gere divinã, cf. 8:31; 13:10) ca aceste lucruri
sã vinã. Ele fac parte din scopurile suverane
ale lui Dumnezeu, scopuri care permit rãz-
boaiele ca o consecinþã a rãzvrãtirii ºi pãca-
tului uman. Dar sfârºitul — acestui veac ºi
stabilirea domniei lui Dumnezeu pe pãmânt
— nu va fi încã.

Acest lucru este confirmat (gar, „pentru
cã“) ºi dezvoltat: Un neam se va scula (lit.,
„va fi ridicat“, i.e., de cãtre Dumnezeu, cf. Is.
19:2) cu agresiune armatã împotriva altui
neam. În plus vor fi cutremure de pãmânt
ºi foamete, sugerând judecata divinã. Totuºi
aceste lucruri vor fi doar începutul (lit., „un
început“) durerilor. Cuvântul „durerile“, du-
rerile acute care preced naºterea unui copil,
descriu judecata divinã (cf. Is. 13:6-8; 26:16-
18; Ier. 22:20-23; Osea 13:9-13; Mica 4:9-
10). Cuvântul se referã la perioada de sufe-
rinþã intensã care va preceda naºterea noului
veac, Împãrãþia mesianicã. 

Sublinierea — „încã nu va fi sfârºitul“
(Mar. 13:7b) ºi „aceste lucruri vor fi înce-
putul durerilor“ (v. 8c) — aratã cã „sfârºitul“
va fi precedat de o perioadã mai lungã de
timp. Fiecare generaþie va avea parte de
propriile ei rãzboaie ºi dezastre naturale. Dar
toate aceste evenimente se încadreazã în
scopurile lui Dumnezeu. Istoria omenirii se
îndreaptã spre naºterea unei noi ere me-
sianice. 

b. Avertizãrile Lui cu privire la pericolele 
personale în timpul persecuþiei 
(13:9-13)
(Mat. 24:9-14; Luca 21:12-19)
Aceste „maxime“ (cf. folosirii lor în alte

contexte Mat. 10:17-22; Luca 12:11-12) sunt
legate prin cuvântul paradidômi („a da pe
mâna“, Mar. 13:9, 11 [„a aresta“, NIV], 12
[„a trãda“, NIV]). Probabil cã Isus a spus
aceste cuvinte de mai multe ori, nu doar aici
pe muntele Mãslinilor. Scopul Lui era sã-i
pregãteascã pe ucenici pentru suferinþa din
cauza credinþei în El.

13:9. Prin cuvintele: Luaþi seama la voi
înºivã (blepete, cf. v. 5), Isus i-a avertizat pe
ucenici sã se împotriveascã tendinþei de a se
rãzbuna atunci când vor fi supuºi persecuþi-
ilor. Ei „vor fi daþi“, pentru a fi judecaþi, pe
mâna soboarelor judecãtoreºti (lit., „sine-
driilor“), curþi de judecatã locale ale evreilor,
þinute în sinagogi. ªi vor fi biciuiþi, adicã
bãtuþi cu 39 de lovituri (cf. 2 Cor. 11:24), în
sinagogi ca eretici (cf. Mishnah Makkoth
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3. 10-14). Din cauza loialitãþii lor faþã de Isus
Hristos, ei vor fi duºi (lit., „vor fi obligaþi
sã stea“) înaintea autoritãþilor civile ale
neevreilor, adicã în faþa conducãtorilor
provinciilor (cf. Fapte 12:1; 23:24; 24:27),
pentru ca sã le „slujeascã“ de mãrturie (cf.
comentariilor de la Mar. 1:44; 6:11). Mãrturia
lor în favoarea evangheliei în timpul apãrãrii
va deveni, la judecata finalã a lui Dumnezeu,
dovada incriminatoare împotriva celor care
îi persecutã.

13:10. Evanghelia trebuie (dei, „din
necesitate [divinã]“, cf. v. 7; 8:31) mai întâi
sã fie propovãduitã („proclamatã“) tuturor
neamurilor (în gr. acest cuvânt este scos în
evidenþã prin poziþia sa), oamenilor de pre-
tutindeni (cf. 11:17; 14:9).

Proclamând evanghelia, ucenicii urmau
sã sufere persecuþii, dar nu aveau voie sã se
îngrijoreze sau sã renunþe. În ciuda tuturor
opoziþiilor, proclamarea evangheliei este
o prioritate în planul lui Dumnezeu pentru
vremea de acum ºi va fi îndeplinitã în
concordanþã cu scopurile Sale. Ea intrã în
responsabilitatea fiecãrei generaþii (cf. Rom.
1:5, 8; 15:18-24; Col. 1:6, 23). Dar predi-
carea evangheliei peste tot în lume nu
înseamnã ºi nici nu garanteazã acceptarea ei
de cãtre toþi oamenii înainte de sau la
sfârºitul veacului (cf. Mat. 25:31-46).

13:11. Când ucenicii vor „fi duºi“ (de la
paradidômi, cf. v. 9) ºi „vor fi daþi în mâinile
lor“ pentru cã au predicat evanghelia, sã nu
fie îngrijoraþi mai dinainte cu privire la
cele ce vor vorbi pentru a se apãra. Vor vorbi
orice le va da Dumnezeu (subînþeles aici) „sã
vorbeascã“ în ceasul acela (cf. Ex. 4:12; Ier.
1:9). Duhul Sfânt va vorbi de fapt; El îi va
face sã spunã lucrurile potrivite la timpul
potrivit cu îndrãznealã în ciuda temerilor lor
naturale. Totuºi, aceastã însoþire a Duhului
nu garanta achitarea lor.

13:12-13. Opoziþia se va manifesta
atât din partea oficialitãþilor (v. 9, 11) cât ºi
din partea celor apropiaþi. Ea va fi atât de
severã, încât membrii familiilor — fratele
împotriva „fratelui sãu“, tatãl împotriva
„copilului“ ºi copiii împotriva pãrinþilor lor
— se vor da la moarte (de la paradidômi,
cf. v. 9, 11) ºi pe mâna autoritãþilor care vor
avea o atitudine ostilã, pricinuind astfel chiar
moartea membrilor familiilor care erau
creºtini. Din cauza credinþei lor în Isus (lit.,
„pentru Numele Meu“, cf. v. 9), ucenicii Sãi
vor fi urâþi de toþi oamenii, adicã de toate
categoriile de oameni, nu doar de autoritãþile
ostile sau de membrii familiei (cf. Fil. 1:29;
3:11; Col. 1:24; 1 Pet. 4:16). Cine va rãbda

(lit., „cine a îndurat“, referindu-se la întreaga
viaþã a cuiva), cine Îi va fi rãmas loial lui
Isus Hristos ºi evangheliei (cf. Mar. 8:35)
pânã la sfârºit (eis telos, locuþiune adver-
bialã; expresie idiomaticã însemnând „com-
plet, pânã la limitã“, cf. Ioan 13:1; 1Tes.
2:16) în viaþa sa pe pãmânt, va fi mântuit (cf.
Mar. 8:35; 10:26-27). Omul acesta „mântuit“
va experimenta salvarea lui Dumnezeu în
forma ei finalã — glorificarea (folosirea
contrastului în 13:20, cf. Evr. 9:27-28).
Perseverarea în credinþã nu este temelia
autenticitãþii spirituale, ci un rezultat ºi un
semn exterior al ei (cf. Rom. 8:29-30; 1 Ioan
2:19). O persoanã cu adevãrat mântuitã prin
har prin credinþã (cf. Ef. 2:8-10) îndurã pânã
la sfârºit ºi va experimenta plinãtatea mân-
tuirii.

Aceste cuvinte de avertizare erau potri-
vite pentru cititorii romani ai lui Marcu care
erau ameninþaþi de persecuþie din cauza cre-
dinþei lor în Isus. Suferinþele acelea puteau fi
îndurate mai uºor dacã erau vãzute în con-
textul planului lui Dumnezeu pentru evan-
ghelizarea ºi reabilitarea întregii lumi. (Cf.
comentariilor de la Mat. 24:13.)

c. Isus zugrãveºte criza care va urma 
(13:14-23)
(Mat. 24:15-28; Luca 21:20-24)
Apoi Isus a rãspuns afirmativ (v. 14-23)

la cea de-a doua întrebare a ucenicilor (Mar.
13:4b).

Unii interpreþi limiteazã evenimentele
prevestite în aceastã secþiune la anii haotici
care au precedat cãderea Ierusalimului (66-
70 d.Hr.). Alþii le leagã exclusiv de Necazul
cel Mare de la sfârºitul acestei Vremi. Dar
detaliile sugereazã cã Isus a avut în vedere
amândouã evenimentele (cf. Mat. 24:15-16,
29-31; Luca 21:20-28). Cucerirea Ierusali-
mului este legatã teologic (nu cronologic) de
evenimentele de la sfârºit (cf. Dan 9:26-27;
Luca 21:24). Expresia „urâciunea pustiirii“
este legãtura dintre perspectiva istoricã ºi cea
escatologicã (cf. Dan. 11:31 cu Dan. 9:27;
12:11). Aceste necazuri „apropiate“ sunt o
prefigurare a necazului „îndepãrtat“ de la
sfârºitul timpului.

13:14. Semnul cã „aceste lucruri“ urmau
sã fie împlinite (cf. v. 4b) era apariþia „urâ-
ciunii pustiirii“ (cf. Dan. 9:27; 11:31; 12:11;
Mat. 24:15), stând acolo unde nu se cade sã
fie, referire la sanctuarul Templului. O iden-
tificare mai precisã a acestui loc ar fi putut sã
fie periculoasã din punct de vedere politic
pentru cititorii sãi. Îndemnul lui Marcu, cine
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citeºte sã înþeleagã, era un semnal de deco-
dare prin care îi îndemna sã recunoascã
semnificaþia cuvintelor lui Isus în lumina
contextului Vechiului Testament (cf. ex., Dan.
9:25-27).

Cuvântul „urâciunea“ denotã idolatria
pãgânã ºi practicile ei detestabile (Deut.
29:16-18; 2 Regi 16:3-4; 23:12-14; Eze. 8:9-
18). Expresia „urâciunea pustiirii“ se referã la
prezenþa unui obiect sau a unei persoane
idolatre atât de detestabile, încât va face ca
Templul sã fie abandonat ºi lãsat pustiu.

Din punct de vedere istoric, prima împli-
nire a acestei profeþii spusã de cãtre Daniel
(Dan. 11:31-32), a fost pângãrirea Templului
în 167 î.Hr. de cãtre conducãtorul sirian Anti-
ohus Epifanes. El a construit un altar pentru
Zeus, unul din zeii pãgâni ai grecilor, peste
altarul pentru arderile de tot ºi a adus ca jertfã
pe el un porc (cf. apocrifa 1 Macabei 1:41-64;
6:7 ºi Iosif, The Antiquities of the Jews 12. 5. 4). 

Dar Isus foloseºte expresia „urâciunea
pustiirii“ cu referire la o altã împlinire —
pângãrirea ºi distrugerea Templului din anul
70 d.Hr. Când (lit., „oricând“) ucenicii Sãi,
cei prezenþi ºi cei viitori, vor vedea aceastã
pângãrire, va fi un semnal pentru oamenii din
Iudea sã fugã la munþi peste râul Iordan, în
Perea.

Iosif a relatat ocuparea ºi profanarea
Templului în anii 67-68 de cãtre iudeii zeloþi,
care au instalat ca mare preot un uzurpator,
Phanni, (Iosif Jewish Wars 4. 3. 7-10; 4. 6. 3).
Iudeii creºtini au fugit la Pella, un oraº situat
în munþii de dincolo de Iordan (Eusebiu
Ecclesiastical History 3. 5. 3).

Evenimentele din 167 î.Hr. ºi din 70
d.Hr. prefigureazã o împlinire finalã a cuvin-
telor lui Isus, prin evenimente care vor
preceda a doua Sa venire (cf. Mar. 13:24-
27). Marcu a folosit participiul masculin
„stând“ (hestçkota, part. perf. masc.) pentru
a modifica substantivul neutru „urâciunea“
(bdelygma, v. 14). Aceasta sugereazã cã
„urâciunea“ este o persoanã din viitor care va
sta „unde nu se cade sã fie“.

Aceastã persoanã este Anticristul de
la sfârºitul veacului (Dan. 7:23-26; 9:25-27;
2 Tes. 2:3-4, 8-9; Apoc. 13:1-10, 14-15). El
va face un legãmânt cu evreii la începutul
perioadei de ºapte ani care va precede a doua
venire a lui Hristos (Dan. 9:27). Templul va fi
reconstruit ºi se va relua închinarea în el
(Apoc. 11:1). La mijlocul acestei perioade
(dupã trei ani ºi jumãtate), Anticristul va
încãlca legãmântul, va opri aducerea jertfelor
în Templu, îl va pângãri (cf. Dan. 9:27) ºi se
va proclama Dumnezeu (Mat. 24:15; 2 Tes.

2:3-4; Apoc.11:2). Aceasta va declanºa cum-
plitele evenimente ale Necazului cel Mare, de
la sfârºitul vremurilor (Apoc. 6; 8-9; 16). Cei
care vor refuza sã se identifice cu Anticristul
vor suferi persecuþii aspre ºi vor fi obligaþi sã
se refugieze (Apoc. 12:6, 13-17). Mulþi —
atât evrei cât ºi neevrei — vor fi mântuiþi în
aceastã perioadã (Apoc. 7), dar mulþi vor fi ºi
martirizaþi atunci (Apoc. 6:9-11).

13:15-18. Când se va declanºa aceastã
crizã, cine va fi pe acoperiºul casei (cf. 2:2-
4) nu va trebui sã piardã timp ca sã se
pogoare înãuntru sã-ºi ia ceea ce posedã.
Cine va fi la câmp nu trebuie sã se întoarcã
în altã parte a câmpului sau în casã ca sã-ºi
ia haina, o îmbrãcãminte exterioarã care
protejeazã împotriva aerului rece al nopþii. 

Isus ªi-a exprimat compasiunea pentru
femeile care vor fi însãrcinate ºi pentru cele
ce vor da þâþã obligate sã fugã în circum-
stanþe atât de dificile. El i-a îndemnat pe
ucenicii Lui (cf. 13:14) „sã se roage“ ca lu-
crurile acestea (cf. v. 29) — criza care va
veni ºi care va necesita fuga lor — sã nu se
întâmple în timpul „iernii“, anotimpul ploios
când râurile umflate vor fi greu de trecut.

13:19. Motivul pentru care fuga lor va fi
urgentã ºi ar fi de dorit sã nu întâmpine nici
un fel de piedici, este cã în zilele acelea va
fi un necaz (thlipsis, cf. v. 24) aºa de mare,
cum n-a mai fost de la începutul creaþiei
pânã azi ºi cum nici nu va mai fi vreodatã
(ou mç, cf. v. 2). În nici o perioadã din trecut,
prezent sau viitor nu a mai fost sau nu va mai
fi un necaz atât de mare.

Aceastã nenorocire fãrã precedent s-a
împlinit la distrugerea Ierusalimului, dar nu
s-a limitat numai la acesta (cf. Iosif Jewish
Wars prefaþã; 1. 1. 4; 5. 10. 5). Isus a privit
dincolo de anul 70 d.Hr., la Necazul cel Mare
final (thlipsis, cf. Apoc. 7:14) care va pre-
ceda a doua Sa venire. Aceastã ipotezã este
susþinutã de urmãtoarele fapte: (a) Mar. 13:19
este un ecou al lui Dan. 12:1, o profeþie
despre sfârºit; (b) cuvintele „cum n-a fost ºi
cum nici nu va mai fi“ indicã faptul cã nu va
mai exista niciodatã o altã crizã atât de grea,
(c) „aceste zile“ leagã viitorul „apropiat“ de
viitorul „îndepãrtat“ (cf. Mar. 13:17, 19-20;
Ier. 3:16, 18; 33:14-16; Ioel 3:1), (d) zilele se
vor termina (Mar. 13:20).

13:20. Dacã Domnul (Yehova Dumne-
zeu, cf. 12:29) n-ar fi hotãrât deja în planul
Lui suveran sã „scurteze“ (sã termine, nu sã
reducã numãrul lor) zilele acelea (lit., „zilele“,
cf. 13:19), nimeni n-ar scãpa (esôthç, „n-ar
fi scãpat“, cf. 15:30-31), adicã n-ar fi izbãvit
de moartea fizicã; acest lucru este în contrast
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cu 13:13. Dar Dumnezeu stabileºte limitele
Necazului cel Mare din vremea sfârºitului,
din cauza celor aleºi, ce au fost rãscumpãraþi
în timpul „acelor zile“, pe care i-a ales pentru
Sine (cf. Fapte 13:48). Deºi toate acestea
s-au dovedit adevãrate indirect în anul 70
d.Hr., limbajul versetului sugereazã inter-
venþia directã a lui Dumnezeu prin judecatã,
o caracteristicã specificã vremii Necazului de
la sfârºit (cf. Apoc. 16:1).

13:21-22. În vremea sfârºitului (tote,
„atunci“, cf. v. 26-27) în toiul „acelor zile“
(cf. v. 19) de calamitãþi cumplite ºi lupte,
dacã cineva va spune cã Hristos (Mesia) este
aici sau acolo, ucenicii Lui sã nu-L „creadã“
(cele spuse de el sau pe „el“ ca persoanã) ºi
astfel sã se abatã din fuga lor spre locul de
refugiu. Isus a explicat cã mulþi Hristoºi min-
cinoºi (mesia, cf. v. 6) ºi prooroci mincinoºi
vor apãrea ºi vor face fapte miraculoase care
vor pãrea cã le valideazã afirmaþiile. Scopul
lor va fi sã înºele pe cei aleºi (cf. v. 20), pe
credincioºii în adevãratul Mesia. Propoziþia
dacã ar fi cu putinþã aratã ca nu vor reuºi. 

13:23. Din nou Isus i-a îndemnat pe
ucenicii Sãi: Pãziþi-vã (blepete, cf. v. 5, 9)
de aceste capcane înºelãtoare în zile de
crizã.

d. Isus zugrãveºte întoarcerea Sa în slavã 
(13:24-27)
(Mat. 24:29-31; Luca 21:25-28)
13:24-25. Cuvântul dar (alla) intro-

duce un contrast pronunþat între apariþia
falºilor mesia care vor face semne miracu-
loase (v. 22) ºi venirea adevãratului Mesia
în zilele acelea (cf. v. 19-20; Ioel 2:28-32)
de necaz (thlipsin, cf. Mar. 13:19). Aceste
expresii indicã o legãturã strânsã cu ver-
setele 14-23. Dacã aceste versete se aplicã
exclusiv evenimentelor din 70 d.Hr., atunci
Isus Hristos ar fi trebuit sã se întoarcã
la scurt timp dupã aceea. Faptul cã El nu
S-a întors atunci susþine pãrerea cã versetele
1 4 - 2 3 s e r e f e r ã a t â t l a d i s t r u g e r e a
Ierusalimului cât ºi la Necazul cel Mare din
viitorul îndepãrtat, înainte de venirea lui
Hristos.

Diferite tulburãri cosmice care cuprind
soarele… luna ºi stelele vor preceda foarte
aproape a doua venire. Descrierea lui Isus
este modelatã dupã textul din Isaia 13:10 ºi
34:4, fãrã a cita exact din fiecare pasaj.
Aceste pasaje ilustreazã în culori vii schim-
bãrile din universul fizic care vor fi vizibile
pe bolta cereascã.

Ultima afirmaþie: puterile care sunt în
ceruri vor fi clãtinate, se poate referi la: (a)

forþele fizice care controleazã miºcãrile
corpurilor cereºti care vor fi aruncate în
afara traiectoriei lor normale, sau (b) forþele
spirituale ale rãului, Satan ºi cohortele lui,
care vor fi deranjate foarte mult de aceste
evenimente. Este preferabilã prima interpre-
tare.

13:26. Atunci (tote, acest cuvânt gr. este
de asemenea folosit în v. 21, 27, deºi NIV
nu-l traduce în v. 27) când evenimentele
cosmice mai sus menþionate vor avea loc,
se va vedea (generic „oamenii vor vedea“)
Fiul omului (cf. 8:31, 38) venind pe nori
sau „cu nori“. „Norii cerului“ semnificã
prezenþa divinã (cf. 9:7; Ex. 19:9; Ps. 79:1-2;
Dan. 7:13; Mat. 24:30b). El va fi vãzut
venind cu o mare putere º i cu s lavã
cereascã (cf. Zah. 14:1-7). Aceasta este
întoarcerea personalã a lui Isus, vizibilã, în
trup, pe pãmânt ca Fiu al omului glorificat
(cf. Fapte 1:11; Apoc. 1:7; 19:11-16). Isus a
descris-o în limbajul familiar dar mai greu de
înþeles din Daniel 7:13-14. Întoarcerea Sa
triumfalã va lãmuri adevãrata naturã a
Împãrãþiei lui Dumnezeu, neînþeleasã în
forma ei actualã (cf. comentariilor de la Mar.
1:15; 4:13-23).

13:27. Tot în acel timp (tote, „atunci“,
omis în NIV, cf. v. 21, 26) Fiul omului va
trimite (cf. 4:29) pe îngerii Sãi (cf. 8:38;
Mat. 25:31) ºi va aduna pe cei aleºi (cf. Mar.
13:20, 22) din cele patru vânturi. Cele
„patru vânturi“ înseamnã toate direcþiile,
referire la oamenii care trãiesc în toate pãrþile
lumii, lucru subliniat de ultimele douã expre-
sii (v. 27). Nici unul dintre cei aleºi nu va fi
lãsat afarã. Deºi nu este menþionat, acest
lucru include probabil ºi învierea sfinþilor din
Vechiul Testament ºi a credincioºilor marti-
rizaþi în timpul Necazului (cf. Dan. 12:2;
Apoc. 6:9-11; 20:4). Nu se spune nimic
despre cei care nu se aflã printre aleºi (cf. 2
Tes. 1:6-10; Apoc. 20:11-15).

Vechiul Testament a precizat deseori cã
Dumnezeu îi va aduna din nou din cele mai
îndepãrtate locuri ale pãmântului pe israeliþii
risipiþi, pentru a forma o entitate spiritualã
ºi naþionalã în Palestina (Deut. 30:3-6; Is.
11:12; Ier. 31:7-9; Eze. 11:16-17; 20:33-35,
41). În timpul celei de-a doua veniri, israeliþii
vor fi adunaþi în jurul Fiului omului triumfã-
tor, vor fi judecaþi, restauraþi ca naþiune ºi rãs-
cumpãraþi (Is. 59:20-21; Eze. 20:33-44; Zah.
13:8-9; Rom. 11:25-27). De asemenea toþi
neevreii vor fi adunaþi în faþa Lui (Ioel 3:2)
ºi asemenea unui pãstor El va separa „oile“
(aleºii) de „capre“ (Mat. 25:31-46). Evreii
º i neevre i i rãscumpãra þ i vor in t ra în
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Împãrãþia milenarã, trãind pe pãmânt în
trupurile lor naturale (Is. 2:2-4; Dan. 7:13-
14; Mica 4:1-5; Zah. 14:8-11, 16-21).

Identificarea, în acest context, a „ale-
ºilor“ ca fiind neevreii ºi evreii care ajung sã
creadã în Isus ca Mesia în timpul perioadei
finale a Necazului cel Mare (cf. Apoc. 7:3-4,
9-10) este compatibilã cu concepþia pretri-
bulaþionistã a Rãpirii Bisericii, trupul lui
Hristos (cf. 1 Cor. 15:51-53; 1 Tes. 4:13-18).
Din moment ce Biserica va fi scutitã de jude-
cata finalã a lui Dumnezeu pe pãmânt (cf.
1 Tes. 1:10; 5:9-11; Apoc. 3:9-10) ea nu va
trece prin Necaz. Acest lucru susþine con-
cepþia cã rãpirea credincioºilor din zilele de
azi este iminentã ºi accentueazã ºi mai puter-
nic îndemnul lui Isus: „Pãziþi-vã!“ (cf. Mar.
13:35-37). Dar din moment ce ucenicii lui
Isus nu aveau o înþelegere clarã a noþiunii
de Bisericã (care urma sã aparã; cf. Mat.
16:18; Fapte 1:4-8), El nu a menþionat aparte
aceastã fazã iniþialã a planului lui Dumnezeu
cu privire la vremea sfârºitului.

Totuºi, unii exegeþi susþin concepþia
posttribulaþionistã a Rãpirii. Ei identificã
„aleºii“ de aici cu rãscumpãraþii din toate
vremurile — trecut, prezent, viitor. Acest
lucru înseamnã cã la sfârºitul Necazului vor
învia toþi neprihãniþii morþi, care, împreunã
cu toþi credincioºii care trãiesc, vor fi ridicaþi
(rãpiþi) pentru a-L întâlni pe Fiul omului care
va coboarî atunci pe pãmânt. Astfel Bise-
rica, trupul lui Hristos, rãmâne pe pãmânt în
timpul perioadei Necazului cel Mare, este
protejatã într-un mod supranatural ca o enti-
tate pe parcursul acestei perioade ºi este
rãpitã la sfârºitul ei, urmând a se întoarce pe
pãmânt curând dupã aceea pentru a participa
la Împãrãþia de o mie de ani. Dar în lumina
celor spuse în Marcu 13:17 ºi a celor ce
urmeazã în versetul 32, este preferabilã
concepþia  pretribulaþionistã.

e. Învãþãtura din pilda smochinului 
(13:28-32)
(Mat. 24:32-36; Luca 21:29-33)
13:28. Prima întrebare a ucenicilor (v.

4a) a fost: „Când se vor întâmpla aceste
cuvinte?“ Isus i-a îndemnat sã „ia“ învãþã-
turã (lit., „pilda“, cf. introducerii la 4:1-2) de
la smochin.. Deºi smochinul era câteodatã
folosit ca simbol al Israelului (11:14), Isus nu
l-a folosit aici în acest sens (în Luca 21:29
cuvintele „ºi toþi copacii“ sunt adãugate). În
contrast cu majori tatea copaci lor din
Palestina, smochinii îºi pierd frunzele iarna
ºi înfloresc primãvara târziu. Astfel, când

mlãdiþa lui rigidã ºi uscatã de iarnã se face
fragedã, moale din cauza sevei puternice, ºi
apar frunzele, atunci cei ce îl privesc „ºtiu“
cã iarna a trecut ºi cã vara este aproape.

13:29. Acest verset este aplicaþia lecþiei
din versetul 28. Când ucenicii, spre deosebire
de alþii, „vor“ vedea aceste lucruri (cf. v. 4,
23, 30), evenimentele descrise în versetele
14-23, atunci „sã ºtie cã“ perioada de crizã
este iminentã (cf. v. 14), este aproape,, de
fapt, chiar la uºã. Aceasta era o figurã de stil
comunã pentru a descrie un eveniment
iminent. Dacã vor fi atenþi la aceste eveni-
mente, ucenicii vor avea suficientã putere de
pãtrundere pentru a discerne adevãratul lor
înþeles.

Nu se precizeazã subiectul verbului gre-
cesc „este“, dar poate fi El (Fiul omului) sau,
preferabil, ea („urâciunea pustiirii“, v. 4).

13:30-31. Folosind drept introducere o
expresie solemnã (Adevãrat vã spun, cf.
3:28), Isus a declarat cã neamul acesta nu
(ou mç, negativ dublu accentuat, cf. 13:2)
va trece pânã (lit., „pânã în acel timp“) nu
se vor împlini toate aceste lucruri (cf. v.
4b, 29). „Neamul“ (genea) se poate referi la
„contemporanii“ unui om, adicã toþi cei care
trãiesc într-un anumit timp (cf. 8:12, 38;
9:19) sau la un grup de oameni care sunt des-
cendenþii unui strãmoº comun (cf. Mat.
23:36). Din moment ce cuvântul „neamul“
poate avea atât un înþeles restrâns cât ºi unul
larg, în acest context este de preferat (cf. Mar.
13:14) sã înþelegem în el o referinþã dublã,
care încorporeazã ambele sensuri. Astfel
„neamul acesta“ înseamnã: (a) evreii care
trãiau în timpul lui Isus ºi care mai târziu au
vãzut distrugerea Ierusalimului ºi (b) evreii
care vor trãi în timpul Necazului cel Mare ºi
care vor vedea evenimentele de la sfârºit.
Aceastã interpretare se potriveºte cel mai
bine cu expresia „pânã nu se vor împlini toate
aceste lucruri“ (cf. v. 4b, 14-23).

Afirmaþia lui Isus (v. 31) garanteazã
împlinirea profeþiilor Sale (v. 30). Universul
prezent îºi va gãsi sfârºitul printr-un cata-
clism (cf. 2 Pet. 3:7, 10-13), dar cuvintele lui
Isus — inclusiv prevestirile acestea — nu (ou
mç cf. Mar. 13:2, 30) vor trece. Ele vor avea
valabilitate eternã. Aºa cum cuvintele lui
Dumnezeu sunt adevãrate (cf. Is. 40:6-8;
55:11), ºi cuvintele lui Isus sunt adevãrate
pentru cã El este Dumnezeu.

13:32. Deºi unii vor putea sã discearnã
apropierea crizei viitoare (v. 28-29), totuºi
nimeni nu ºtie precis când va veni ziua aceea
sau ceasul acela (cf. v. 33), cu excepþia
„Tatãlui“. Nici îngerii (cf. 1 Pet. 1:12) nici
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Fiul nu ºtiu. Aceastã cunoaºtere limitatã a
lui Isus este o dovadã clarã a umanitãþii
Sale. Prin întruparea Sa, Isus a acceptat de
bunãvoie limitele umane, inclusiv pe aceasta
(cf. Fapte 1:7), în supunere faþã de voia
Tatãlui (cf. Ioan 4:34). Pe de altã parte,
folosirea de cãtre Isus a titlului „Fiul“ (numai
aici în Marcu) în loc de obiºnuitul „Fiul
omului“ dezvãluie cã El era conºtient de
divinitatea ºi de filiaþia Sa (cf. Mar. 8:38). Cu
toate acestea, El Îºi exercita atributele Sale
divine numai la porunca Tatãlui (cf. 5:30;
Ioan 8:28-29).

Cuvintele „ziua aceea sau ceasul“ sunt
înþelese de mulþi ca fãcând referire la a doua
venire a Fiului omului (Mar. 13:26). Dar acel
eveniment va fi punctul culminant al unei
serii de evenimente preliminarii. În lumina
utilizãrii sale în Vechiul Testament ºi în acest
context (v. 14, 29-30), este preferabil sã
înþelegem „ziua aceea“ ca o referire la „ziua
Domnului“.

„Ziua Domnului“ include Necazul cel
Mare, a doua venire ºi domnia de o mie de
ani (cf. Is. 2:12-22; Ier. 30: 7-9; Ioel 2:28-32;
Amos 9:11; Þef. 3:11-20; Zah. 12-14). Ea va
începe deodatã ºi pe neaºteptate (cf. 1 Tes.
5:2) astfel încât nimeni în afarã de Tatãl nu
ºtie acel moment critic.

În concepþia pretribulaþionistã asupra
viitorului (cf. comentariilor de la Mar. 13:27),
venirea Domnului la ai Sãi (Rãpirea) se va
întâmpla înainte de a ºaptezecia sãptãmânã a
lui Daniel. Rãpirea nu este condiþionatã de
nici un eveniment preliminar. De aceea, ea
este un eveniment iminent pentru fiecare
generaþie. Pilda stãpânului plecat în altã þarã
(v. 34-37), împreunã cu pasajul corespondent
din Matei (cf. Mat. 24:42-44), susþin acest
punct de vedere. El exclude orice calcule
care stabilesc date exacte la care vor avea loc
aceste evenimente ºi dau o notã de urgenþã
îndemnurilor lui Isus sã veghem ºi sã lucrãm
pânã ce va reveni El.

3. ÎNDEMNUL LUI ISUS LA VEGHERE 
(13:33-37)
(MAT. 24:42-44; LUCA 21:34-36)
13:33. Pentru cã nimeni nu ºtie când va

veni (cf. v. 4a) vremea aceea, timpul pro-
gramat al intervenþiei lui Dumnezeu („ziua
aceea“, v. 32), Isus a repetat îndemnul:
Luaþi seama! (blepete, cf. v. 5, 9, 23) ºi a
adãugat: Vegheaþi! (agrypneite, „fiþi treji tot
timpul“).

13:34-37. Pilda stãpânului plecat în altã
þarã, care apare doar în Marcu, întãreºte

chemarea la veghere constantã ºi o defineºte
ca o împlinire cu credincioºie a însãrcinãrilor
primite (cf. Mar. 25:14-30; Luca 19:11-27).

Înainte de „a pleca“ într-o cãlãtorie, stã-
pânul dã robilor Sãi (în mod colectiv) pute-
re pentru îndeplinirea sarcinilor lor în casã.
El a arãtat fiecãruia care este datoria lui ºi
i-a „poruncit“ portarului, care controla ac-
cesul în casã, sã vegheze (grçgoreite, timpul
prez.; cf. Mar. 13:33). 

Isus a aplicat pilda aceasta la ucenicii Sãi
(v. 35-37) fãrã a face deosebire între portar ºi
ceilalþi robi. Toþi sunt responsabili „sã veghe-
ze“, sã fie atenþi la pericolele spirituale ºi la
oportunitãþile ce se ivesc (cf. v. 5-13) pentru
cã nimeni nu ºtie când (cf. v. 33) va veni
stãpânul casei (kyrios), care Îl reprezintã in-
direct pe Isus Însuºi. Noaptea reprezintã tim-
pul absenþei (cf. Rom. 13:11-14) stãpânului.
El s-ar putea întoarce în orice clipã, aºa cã ei
ar trebui sã vegheze mereu din cauza peri-
colului ca nu cumva (lit., „când“) stãpânul,
Isus, „sã vinã“ fãrã veste ºi sã-i gãseascã
dormind (neglijenþi din punct de vedere spi-
ritual), adicã fãrã sã vegheze cu privire la
întoarcerea Sa. Aceastã veghere este nu nu-
mai responsabilitatea celor doisprezece (cf.
Mar. 13:3) ci ºi a fiecãrui credincios din fie-
care generaþie a acestor vremi. Credincioºii ar
trebui sã vegheze ºi sã lucreze (cf. v. 34) în
lumina certitudinii întoarcerii Sale, chiar da-
cã timpul acela este cunoscut numai de Tatãl.

Referinþa la cele patru strãji corespunde
sistemului roman de mãsurare a timpului.
Seara era între 18–21, miezul nopþii între
21–24, cântarea cocoºilor era a treia peri-
oadã (miezul nopþii pânã la ora 3) ºi dimi-
neaþa era între 3–6. (Numele perioadelor
derivau de la momentul încheierii lor.)
Aceastã împãrþire diferã de sistemul evreiesc
al împãrþirii nopþii în trei perioade. Marcu a
folosit sistemul roman, avându-i în vedere pe
cititorii sãi (cf. 6:48).  

VIII. Suferinþele ºi moartea lui Isus în 
Ierusalim (cap. 14-15)

A ºasea secþiune majorã din Evanghelia
lui Marcu, relatarea patimilor, include trã-
darea, arestarea, judecarea ºi omorârea prin
rãstignire a lui Isus. Ea asigurã perspectiva
istoricã ºi teologicã necesarã pentru diversele
teme menþionate mai devreme în Evanghelie:
(a) Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu
(1:1; 8:29); (b) conflictele Sale cu autoritãþile
religioase (3:6; 11:18; 12:12); (c) respin-
gerea, trãdarea ºi abandonarea Sa de cãtre cei
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apropiaþi Lui (3:19; 6:1-6); (d) incapacitatea
ucenicilor Sãi de a înþelege clar sarcina Lui
mesianicã (8:31-10:52); (e) venirea Sa ca Fiu
al omului pentru a-ªi da viaþa ca rãscumpã-
rare pentru mulþi (10:45).

Aceastã relatare reflectã felul cum primii
creºtini s-au întors la Vechiul Testament (spe.
Ps. 22, 69; Is. 53) pentru a înþelege scopul
suferinþei ºi morþii lui Isus ºi pentru a arãta
contemporanilor lor evrei ºi neevrei cursul
infam al evenimentelor (cf. 1 Cor. 1:22-24).

A. Trãdarea lui Isus, masa de Paºte ºi 
pãrãsirea Lui de cãtre ucenici (14:1-52)
Aceastã secþiune conþine trei cicluri de

evenimente (v. 1-11, 12-26, 27-52).

1. COMPLOTUL PENTRU UCIDEREA 
LUI ISUS ªI UNGEREA LUI ÎN 
BETANIA (14:1-11)
Ca ºi alte pasaje din Marcu, primul ciclu

de evenimente din aceastã secþiune are o
structurã de tip „sandviº“ (cf. 3:20-35; 5:21-
43; 6:7-31; 11:12-26; 14:27-52). Relatarea
conspiraþiei pusã la cale de conducãtorii reli-
gioºi ºi de Iuda (v. 1-2, 10-11) este divizatã
de întâmplarea ungerii lui Isus în Betania (v.
3-9). În felul acesta, Marcu subliniazã con-
trastul izbitor între duºmãnia celor care
complotau moartea Sa ºi devotamentul plin
de iubire al cuiva care a recunoscut cã El este
Mesia care va suferi.

a. Complotul conducãtorilor religioºi 
pentru a-L aresta ºi a-L omorî pe Isus 
(14:1-2)
(Mat. 26:1-5; Luca 22:1-2)
14:1a. Relatarea patimilor fãcutã de

Marcu începe cu marcarea cronologicã a unei
noi perioade (cf. introducerii la 11:1-11),
prima dintr-un ºir de precizãri ale timpului
care leagã evenimentele care urmeazã.
Cronologia evenimentelor din Sãptãmâna
Patimilor este complicatã în parte de faptul
cã în acea perioadã se foloseau douã sisteme
de mãsurare a timpului: cel roman (modern),
sistem în care o nouã zi începea la miezul
nopþii, ºi sistemul evreiesc, în care o nouã zi
începea la apus (cf. 13:35).

„Paºtele“, sãrbãtorit în Ierusalim (cf. De-
ut. 16:5-6) era o sãrbãtoare anualã evreiascã
(cf. Ex. 12:1-14) celebratã în 14-15 (majori-
tatea cercetãtorilor spun cã este vorba de
zilele de joi ºi vineri din Sãptãmâna Patimi-
lor) din luna Nisan (martie–aprilie). Pregãti-
rile pentru masa de Paºte (cf. Mar. 14:12-16),
punctul culminant al sãrbãtorii, includeau

tãierea mielului de Paºte, care avea loc
aproape de încheierea zilei de 14 Nisan,
adicã, dupã calendarul evreiesc, joi dupã-
masã. Masa de Paºte era mâncatã la începutul
lui 15 Nisan, adicã joi, între apus ºi miezul
nopþii. Aceasta era urmatã imediat de
praznicul Azimilor sãrbãtorit din 15 pânã la
21 Nisan inclusiv, pentru a comemora ieºirea
evreilor din Egipt (cf. Ex. 12:15-20).

Aceste douã sãrbãtori evreieºti erau
legate, ºi în limbajul popular erau deseori
denumite „Sãrbãtoarea de Paºte a evreilor“ (o
sãrbãtoare de opt zile, 14-21 Nisan inclusiv,
cf. Mar. 14:2; Ioan 2:13; 23; 6:4; 11:55). Aºa
cã 14 Nisan, ziua pregãtirii, era obiºnuit
numitã de obicei „prima zi a sãrbãtorii Azi-
milor“ (cf. Mar. 14:12, Iosif The Antiquities
of the Jews 2. 15. 1). Pentru evrei, cu modul
lor inclusiv de numãrare, „dupã douã zile“ ar
fi însemnat „poimâine“. Numãrând înapoi douã
zile, începând cu 15 Nisan (vineri), ajungem
la data de 13 Nisan (miercuri), iar „dupã douã
zile“ înseamnã dupã miercuri ºi joi.

14:1b-2. Liderii religioºi iudei, membrii
Sinedriului (cf. 8:31, 11:27; Mat. 26:3) hotã-
râserã deja cã Isus trebuie omorât (cf. Ioan
11:47-53). Dar de teama unei revolte popu-
lare nu au îndrãznit pânã acum sã Îl aresteze.
Aºa cã au continuat sã caute (ezçtoun, timpul
imperf.; cf. Mar. 11:18; 12:12) cum sã
prindã pe Isus cu vicleºug, printr-un ºiretlic
ascuns. Totuºi din cauza marilor mulþimi
venite la Ierusalim pentru sãrbãtoarea Paºte-
lui, nu era înþelept sã riºte o tulburare provo-
catã de numeroºii potenþiali susþinãtori ai lui
Isus, în special galilenii impetuoºi. Aºa cã
liderii au decis, sã nu Îl aresteze în timpul
praznicului, a sãrbãtorii de opt zile, 14-21
Nisan inclusiv (cf. 14:1a). Este evident cã
ei plãnuiau sã-L aresteze dupã plecarea
mulþimilor, dar oferta neaºteptatã a lui Iuda
(cf. v. 10-11) a grãbit cursul evenimentelor.
Astfel se împlinea cu exactitate planul lui
Dumnezeu.

b. Ungerea lui Isus în Betania (14:3-9)
(Mat. 26:6-13; Ioan 12:1-8)
Acest episod al ungerii nu este unul ºi

acelaºi cu cel care a avut loc mai înainte în
Galilea (Luca 7:36-50). Este acelaºi episod
cu cel relatat în Ioan 12:1-8, deºi existã unele
diferenþe semnificative. O diferenþã priveºte
data la care a avut loc evenimentul. Ioan afir-
mã cã s-a întâmplat „cu ºase zile înainte de
Paºte“, adicã la începutul sãrbãtorii Paºtelui,
în 14 Nisan (joi). Aceasta înseamnã cã
avusese loc în vinerea precedentã. Conform
plasãrii episodului de cãtre Marcu, acesta
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pare sã sugereze cã s-a întâmplat miercuri,
în Sãptãmâna Patimilor (cf. Mar. 14:1a). În
lumina acestui lucru pare rezonabil sã urmãm
cronologia lui Ioan ºi sã concluzionãm cã
Marcu a folosit tematic aceastã întâmplare
(cf. introducerii la 2:1-12; 11:1-11), pentru a
pune în contrast atitudinea faþã de Isus a
acestei femei ºi a lui Iuda. În consecinþã,
specificaþia temporalã din 14:1 se referã la
preocuparea conducãtorilor religioºi evrei de
a-L aresta pe Isus, nu la acest eveniment.

14:3. Pe când… Isus era în Betania (cf.
comentariilor de la 11:1a) a fost datã o masã
festivã în cinstea Lui, în casa lui Simon lep-
rosul, un om care se pare cã fusese vindecat
de Isus mai înainte (cf. 1:40) ºi care era bine
cunoscut de primii ucenici. „Femeia“ al cãrei
nume nu este menþionat era Maria, sora Martei
ºi  a lui Lazãr (cf. Ioan 12:3). Ea avea un vas
de alabastru, un recipient mic de piatrã, cu
gât subþire ºi lung, ce conþinea ceva mai mult
de jumãtate de litru (0,568 litri — n.tr.) de
mir foarte scump (lit., „alifie, pomadã,
cremã“) de nard, un ulei aromatic dintr-o
rãdãcinã de plantã rarã originarã din India,
curat (neamestecat).

Maria a spart gâtul subþire al recipientu-
lui de piatrã ºi a turnat mirul pe capul lui
Isus. Ioan scrie cã l-a turnat pe picioarele lui
Isus, pe care le-a ºters apoi cu pãrul ei (cf.
Ioan 12:3). Amândouã variantele sunt posi-
bile, din moment ce Isus se sprijinea de cana-
peaua pe care se stãtea atunci când se servea
cina festivã  (cf. Mar. 14:18). Ungerea capu-
lui unui oaspete era un obicei obiºnuit la
mesele festive evreieºti (cf. Ps. 23:5; Luca
7:46), dar acþiunea Mariei a avut o semnifi-
caþie mai profundã (cf. Mar. 14:8-9).

14:4-5. „Unii“ dintre ucenici, conduºi de
Iuda (cf. Ioan 12:4) au criticat cu mânie (cf.
Mar. 10:14) aceastã extravaganþã aparent
nefolositoare. În opinia lor, acþiunea era
nejustificatã, mai ales cã mirul s-ar fi putut
vinde cu mai mult de 300 de lei (aproxi-
mativ salariul pe un an, cf. comentariilor de
la 6:37) ºi sã se dea sãracilor. Aceasta era o
preocupare legitimã (cf. Ioan 13:29), dar în
spatele protestului lor se ascundea insensibi-
litatea ucenicilor ºi lãcomia lui Iuda (cf. Ioan
12:6). Aºa cã le era foarte necaz (acelaºi
verb în Mar. 1:43) pe ea, un comentariu care
apare doar în Marcu.

14:6-8. Isus i-a mustrat pe criticii Mariei
ºi a apãrat acþiunea ei, numind-o un lucru
frumos (lit., „o lucrare bunã [kalon, nobil,
frumos, bun]“). Spre deosebire de ei, El a
vãzut aceastã faptã ca o expresie a iubirii ºi a
devotamentului faþã de El, în lumina morþii

Sale apropiate, dar ºi ca o recunoaºtere a
faptului cã El era Mesia.

În versetul 7 contrastul nu se stabileºte
între Isus ºi sãraci, ci între cuvintele totdea-
una ºi nu … totdeauna. Oportunitãþile de
a „le face bine“ sãracilor vor fi întotdeauna
prezente ºi ucenicii vor trebui sã le folo-
seascã. Dar Isus nu va mai fi în mijlocul lor
mult timp ºi oportunitãþile de a-I arãta Lui
dragoste deveneau cu rapiditate tot mai
puþine. Într-un sens, ea a uns trupul mai
dinainte ca pregãtire pentru îngropare.

14:9. Prefaþându-ªi cuvintele cu expresia
solemnã (Adevãrat vã spun, cf. 3:28), Isus
i-a promis Mariei cã oriunde va fi propovã-
duitã Evanghelia (cf. 1:1) aceasta în toatã
lumea (cf. 13:10), fapta ei de iubire va fi de
asemenea „istorisitã“ spre pomenirea ei.
Aceastã fãgãduinþã unicã trecea dincolo de
moartea, îngroparea ºi învierea lui Isus, la
vremea noastrã, când se vesteºte evanghelia.

c. Înþelegerea dintre Iuda ºi preoþii cei mai 
de seamã pentru a-L trãda pe Isus 
(14:10-11)
(Mat. 26:14-16; Luca 22:3-6)
14:10-11. Aceste versete completeazã

versetele 1-2 ºi întãresc contrastul cu verse-
tele 3-9. Iuda Iscarioteanul (cf. 3:19), unul
din cei doisprezece (cf. 3:14), s-a dus la
preoþii cei mai de seamã (cf. 14:1) ºi s-a
oferit sã-L vândã pe Isus. El a sugerat sã
facã acest lucru „fãrã ºtirea norodului“ (Luca
22:6). Astfel s-ar fi evitat producerea unei
tulburãri în mulþime, lucru care era una din
preocupãrile de seamã ale preoþilor (cf. Mar.
14:2). Ei au primit bine aceastã ofertã
neaºteptatã, pe care nu ar fi îndrãznit sã o
solicite, ºi i-au fãgãduit bani (30 de monede
de argint, ca rãspuns la oferta sa; cf. Mat.
26:15). Aºa cã Iuda cãuta (ezçtei; cf. Mar.
14:1) un prilej nimerit, fãrã mulþi oameni
în jurul lui Isus, ca sã-L dea în mâinile lor
(paradoi; cf. v. 10; 9:31).

De ce s-a oferit Iuda sã-L trãdeze pe
Isus? S-au emis mai multe pãreri, fiecare
dintre ele putând conþine un sâmbure de ade-
vãr: (1) Iuda, singurul dintre cei doisprezece
care nu era galilean, a rãspuns anunþului ofi-
cial fãcut de preoþi privind prinderea lui Isus
(Ioan 11:57). (2) Era deziluzionat de faptul cã
Isus nu a instaurat o împãrãþie politicã ºi ast-
fel speranþele sale de câºtig material au fost
ruinate. (3) Iubirea lui pentru bani l-a deter-
minat sã punã deoparte ceva pentru el. În cele
din urmã a ajuns sã fie controlat de Satan (cf.
Luca 22:3; Ioan 13:2, 27).
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În viaþa lui Iuda gãsim o combinaþie
interesantã între suveranitatea divinã ºi
responsabilitatea umanã. Dupã planul lui
Dumnezeu, Isus trebuia sã sufere ºi sã moarã
(Apoc. 13:8); totuºi Iuda, care nu a fost silit
sã trãdeze, a purtat responsabilitatea pentru
supunerea lui faþã de îndemnurile lui Satan
(cf. Mar. 14:21; Ioan 13:27).   

2. MASA DE PAªTE — ULTIMA CINÃ 
(14:12-26)
Al doilea ciclu de evenimente din acest

capitol are de asemenea trei pãrþi (v. 12-16,
17-21, 22-26).

a. Pregãtirea mesei de Paºte (14:12-16)
(Mat. 26:17-19; Luca 22:7-13)
14:12. Desemnarea timpului, ziua dintâi

a praznicului Azimilor, luatã în sensul strict
al cuvintelor, ar însemna 15 Nisan (vineri).
Totuºi, propoziþia explicativã „când jertfeau
Paºtele“ (o trãsãturã comunã a specificãrii
timpului la Marcu; cf. 1:32, 35; 4:35; 13:24;
14:30; 15:42; 16:2), care se referã la ziua de
„Paºte“ când era tãiaþi mieii, indicã faptul cã
de fapt era vorba de 14 Nisan (joi; cf. comen-
tariilor de la 14:1a). 

Din moment ce masa de Paºte trebuia
mâncatã în interiorul zidurilor Ierusalimului,
ucenicii L-au întrebat pe Isus unde dorea
„sã-I pregãteascã“ (cf. v. 16) „ca sã mãnân-
ce“. Ei au presupus cã vor mânca la aceastã
„sãrbãtoare a familiei“ împreunã cu El (cf.
v. 15).

14:13-15. Sub aspect structural acest
episod este o paralelã a textului din 11:1b-7.
El poate reflecta o altã împrejurare a mani-
festãrii cunoaºterii supranaturale a lui Isus.
Totuºi, nevoia de siguranþã (cf. 14:10-11),
întrebarea ucenicilor (v. 12) ºi instrucþiunile
pe care Isus le-a dat în continuare par sã
indice cã El rezervase dinainte, cu grijã, un
loc unde  aveau sã mãnânce împreunã, nede-
ranjaþi, masa de Paºte.

Isus ºi ucenicii Sãi se aflau probabil în
Betania (cf. 11:1a, 11). Joi dimineaþa El a
trimis pe doi dintre ei — Petru ºi Ioan (cf.
Luca 22:8) — la Ierusalim cu instrucþiunea
de a gãsi camera rezervatã. Din motive de
securitate (cf. Mar. 14:11; Ioan 11:57), parti-
cipanþii au rãmas anonimi ºi locul a fost þinut
secret.

Un om ducând un ulcior cu apã îi va
întâlni pe cei doi ucenici, probabil undeva
aproape de poarta de est. Aceastã imagine
neobiºnuitã ºi uºor de observat aratã cã era un
semnal aranjat dinainte, pentru cã de obicei

numai femeile duceau ulcioare cu apã
(bãrbaþii duceau oale cu vin). Li se cerea
sã-l urmeze pe omul acela, probabil un
servitor, care îi va conduce la casa potrivitã.
Acolo trebuia sã vorbeascã cu stãpânul
casei… Învãþãtorul (cf. Mar. 4:38) zice:
„Unde este odaia pentru oaspeþi…?“ Folo-
sirea titlului „Învãþãtorul“, fãrã specificarea
numelui, sugereazã cã Isus îi era foarte bine
cunoscut proprietarului ºi pronumele pose-
siv „Mei“ dã de înþeles cã se fãcuserã aran-
jamente din timp pentru folosirea acestei
odãi.

El (autos, proprietarul însuºi) „are sã le
arate“ o odaie mare de sus, construitã pe
acoperiºul casei, aºternutã (cu o masã pentru
cinã ºi canapele) ºi pregãtitã pentru o cinã
festivã. Probabil cã tot proprietarul a asigurat
ºi alimentele necesare, inclusiv mielul de
Paºte. Cei doi ucenici trebuia sã pregãteascã
masa pentru Isus ºi pentru ceilalþi ucenici (cf.
14:12) acolo. Tradiþia afirmã cã aceasta era
casa lui Marcu (cf. comentariilor de la v. 41-
52; de asemenea Fapte 1:13; 12:12) ºi cã
proprietarul era tatãl lui Marcu.

14:16. Pregãtirea mesei de „Paºte“
cuprindea prãjirea mielului, aºezarea azi-
milor ºi a vinului ºi pregãtirea ierburilor
amare împreunã cu un sos fãcut din fructe
uscate înmuiate în oþet ºi vin, ºi amestecate
cu mirodenii.

Aceste pregãtiri de Paºte din 14 Nisan
(joi) dau de înþeles cã ultima masã a lui Isus
cu ucenicii Sãi era masa obiºnuitã de Paºte
þinutã în seara aceea (15 Nisan, dupã apusul
soarelui) ºi cã El a fost rãstignit în 15 Nisan
(vineri). Aceasta este mãrturia consecventã a
Evangheliilor sinoptice (cf. Mat. 26:2, 17-19;
Mar. 14:1, 12-14; Luca 22:1, 7-8, 11-15).
Evanghelia lui Ioan indicã totuºi faptul cã
Isus a fost rãstignit „în ziua pregãtirii“ (Ioan
19:14). Acesta era Paºtele propriu-zis ºi toto-
datã pregãtirea pentru Sãrbãtoarea Azimilor,
o sãrbãtoare de ºapte zile, care era câteodatã
numitã Sãptãmâna Paºtelor (cf. Luca 22:1, 7;
Fapte 12:3-4, vezi comentariilor de la Luca
22:7-38).

b. Isus anunþã trãdarea Sa (14:17-21)
(Mat. 26:20-25; Luca 22:21-23; 
Ioan 13:21-30)
14:17. În acea (joi) „searã“, începutul lui

15 Nisan (cf. v. 1a), Isus ºi cei doisprezece
au ajuns la Ierusalim pentru a mânca masa de
Paºte care începea dupã apus ºi trebuia termi-
natã pe la miezul nopþii. Marcu a scurtat
relatarea evenimentelor de la masã (cf. Luca
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22:14-16, 24-30; Ioan 13:1-20) pentru a-ºi
îndrepta atenþia asupra a douã întâmplãri:
(a) anunþul lui Isus despre trãdarea Sa, în
timp ce înmuiau împreunã pâinea ºi ierburile
amare în vasul cu sosul de fructe (Mar.
14:18-21) ºi (b) interpretarea nouã datã de
Isus pâinii ºi vinului imediat dupã aceastã
masã (v. 22-25).

14:18-20. În timpul unei mese festive
obiceiul era sã se stea întins pe un fel de
canapea (cf. 14:3; Ioan 13:23-25), de fapt, în
primul secol aceasta era cerinþa pentru masa
de Paºte, chiar ºi în cazul celor mai sãraci
oameni (cf. Mishnah Pesachim 10. 1). Pe
când ºedeau la masã ºi mâncau, înmuind
pâinea în vas (cf. Mar. 14:20), înainte de
masa propriu-zisã, Isus, cu aceleaºi cuvinte
de introducere solemne (Adevãrat vã spun,
cf. 3:28), a anunþat cã unul din cei doispre-
zece Îl va vinde (cf. 14:10-11).

Cuvintele adãugate: care mãnâncã cu
Mine, prezente doar în Marcu, fac aluzie la
Ps. 41:9, unde David plânge din cauzã cã
prietenul lui cel mai bun, Ahitofel (cf. 2 Sam.
16:15-17:23; 1 Cron. 27:33), care a mâncat
împreunã cu el la masã, s-a întors împotriva
lui. A mânca cu o persoanã ºi a o trãda apoi
era apogeul trãdãrii.

Acest gând este subliniat în Marcu
14:19-20. Ucenicii erau foarte întristaþi. Unul
dupã altul (chiar ºi Iuda, cf. Mat. 26:25) au
încercat sã se dezvinovãþeascã. Forma între-
bãrii lor în greceºte (lit., „Nu sunt eu, nu-i
aºa?“) ne indicã faptul cã aºteptau un rãspuns
negativ, liniºtitor din partea lui Isus. Dar El a
refuzat sã spunã celorlalþi numele trãdãtoru-
lui. (Identificarea din Mat. 26:25 i-a fost fãrã
îndoialã fãcutã numai lui Iuda.)

Isus a repetat dezvãluirea cã trãdãtorul
Sãu era unul din cei doisprezece… cel ce
întinde mâna cu El în acelaºi blid. Anunþul
Lui sublinia mârºãvia trãdãtorului ºi i-a dat
acestuia ocazia sã se rãzgândeascã.

14:21. Pe de-o parte (gr., men) Fiul
omului (cf. 8:31) Se duce, adicã El trebuie sã
moarã, pentru a împlini Scriptura (ex., Ps. 22;
Is. 53). Moartea Lui nu a fost cauzatã numai
de acþiunea trãdãtorului, ci se con-forma
planului lui Dumnezeu. Dar, pe de altã parte
(gr., de) vai, tânguire ce denotã milã venitã
din toatã inima, de omul acela prin care este
vândut Fiul omului. Trãdãtorul acþiona ca
un agent al lui Satan (cf. Luca 22:3; Ioan
13:2, 27). Îl aºtepta un destin atât de îngrozi-
tor încât mai bine ar fi fost pentru el sã nu
se fi nãscut. Deºi trãdãtorul a  acþionat con-
form planului lui Dumnezeu, din punct de
vedere moral el era vinovat (cf. Mar. 14:10-

11). Acest „vai“ contrasteazã puternic cu
promisiunea lui Isus din versetul 9.

c. Instituirea Cinei Domnului (14:22-26)
(Mat. 26:26-30; Luca 22:19-20)
Acesta este al doilea incident cheie pe

care l-a selectat Marcu din evenimentele
petrecute în timpul mesei de Paºte (cf.
comentariilor de la Mar. 14:17). Înainte ca
aceastã masã sã fie mâncatã în casele evreilor,
capul familiei explica înþelesul ei, vorbind
despre eliberarea lui Israel din robia egip-
teanã. Ca ºi gazdã, probabil Isus a fãcut ace-
laºi lucru, pregãtindu-i pe ucencii Lui pentru
o nouã semnificaþie a pâinii ºi a vinului.

14:22. Pe când mâncau (cf. v. 18), se
pare cã înainte de principala parte a mesei,
dar dupã ce Iuda a plecat (Ioan 13:30), Isus a
luat o pâine (arton, o turtã platã, nedospitã),
a binecuvântat-o (eulogçsas, cf. Mar. 6:41),
a frânt-o pentru a o împãrþi ºi le-a dat-o cu
aceste cuvinte: Luaþi, mâncaþi, acesta este
trupul Meu.

Isus a vorbit despre niºte lucruri literale
— pâinea, vinul, trupul Lui fizic (sôma), ºi
sângele — dar a exprimat la modul figurat
relaþia dintre acestea (cf. Ioan 7:35; 8:12;
10:7, 9). Verbul „este“ are sensul de „repre-
zintã“. Isus era fizic prezent în timp ce spunea
aceste cuvinte, aºa cã ucenicii Lui nu au mân-
cat literal trupul Lui ºi nu au bãut sângele
Lui, un lucru care pentru evrei era oricum
respingãtor (cf. Lev. 3:17; 7:26-27; 17:10-
14). Aceasta aratã incorectitudinea pãrerii
romano-catolice despre euharistie (transsub-
stanþiere), care spune cã pâinea ºi sângele sunt
schimbate în sângele ºi trupul lui Hristos.

14:23. În acelaºi mod, dupã masã (cf.
1 Cor. 11:25) Isus a luat un pahar ce con-
þinea vin roºu amestecat cu apã, a mulþumit
(eucharistçsas; cf. Mar. 8:6-7, de aici vine
cuvântul „euharistie“) li l-a dat ºi au bãut toþi
din el. Presupunând cã Isus a urmat ritualul
stabilit al Paºtelui, acesta era al treilea pahar
din cele patru pahare de vin („paharul mulþu-
mirii“ cf. 1 Cor. 10:16) care încheia partea
principalã a mesei. Probabil cã El nu a bãut
ºi al patrulea pahar, paharul desãvârºirii.
Semnificaþia lui þine de domeniul viitorului,
când Isus ºi urmaºii Lui vor fi iarãºi împre-
unã, în Împãrãþia Sa (Luca 22:29-30; vezi
comentariilor de la Mar. 14:25).

14:24. Isus a explicat înþelesul paharului:
Acesta (vinul) este (reprezintã) sângele
Meu, sângele legãmântului celui nou (i.e.,
care îl inaugureazã) care (sângele) se varsã
pentru (hyper, „în folosul, în locul“) mulþi,
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referire la moartea Lui înlocuitoare ca jertfã
pentru omenire (10:45). Aºa cum sângele
jertfelor a ratificat Vechiul Legãmânt
(mozaic) de pe Sinai (cf. Ex. 24:6-8), tot aºa
ºi sângele lui Isus de pe Golgota a inau-
gurat Legãmântul cel Nou (Ier. 31:31-34).
Acesta promite iertarea pãcatelor ºi pãrtãºie
cu Dumnezeu prin locuirea Duhului Sfânt
în cei care vin la Dumnezeu prin credinþã în
Isus.

Cuvântul diathçkç („legãmânt“) nu se
referã la un acord între doi egali (în acest caz
s-ar fi folosit synthçkç) ci la un aranjament
stabilit de o singurã parte, în acest caz de
Dumnezeu. Cealaltã parte, omul, nu o poate
modifica; el o poate numai accepta sau res-
pinge. Noul Legãmânt este noul mod în care
Dumnezeu Se ocupã de oameni, pe baza morþii
lui Hristos (cf. Evr. 8:6-13). Binecuvântãrile
spirituale pe care Israel aºtepta ca Dumnezeu
sã i le dea în zilele de pe urmã sunt acum
mijlocite prin moartea lui Hristos pentru toþi
cei care cred. Totuºi binecuvântãrile fizice
promise lui Israel nu se împlinesc acum. Ele
vor fi împlinite când Hristos Se va întoarce ºi
Îºi va întemeia domnia de o mie de ani, cu
Israelul în þara lui.

14:25. Isus a vorbit rareori despre moar-
tea Lui fãrã a privi dincolo de ea. Folosind
solemnele cuvinte introductive, (Adevãrat
vã spun, cf. 3:28), El a promis cã nu (ouketi
ou mç, cf. 13:2) „va“ mai bea din rodul
viþei, în acest mod festiv pânã în ziua (cf.
13:24-27, 32) din viitor când El Îl „va bea
nou“. El Se va bucura de o pãrtãºie reînnoitã
la masã cu urmaºii Sãi într-o existenþã (cf. Is.
2:1-4; 4:2-6; 11:1-9; 65:17-25) calitativ nouã
(kainon) În împãrãþia lui Dumnezeu (cf.
comentariilor de la Mar. 1:15), Mileniul
întemeiat pe pãmânt la revenirea lui Isus
Hristos (cf. Apoc. 20:4-6). 

14:26. Psalmii Halel (laudã) erau „cân-
taþi“ antifonic la Paºte: primii doi (Ps. 113-
114) înainte de masã ºi ceilalþi patru (Ps. 115-
118) dupã masã, în încheierea ceremoniei de
searã. Versete cum sunt cele din Ps. 118:6-7,
17-18, 22-24 primesc o semnificaþie în plus
pe buzele lui Isus chiar înainte de suferinþa ºi
moartea Sa.

Din moment ce conversaþia de dupã
masã a inclus discursul lui Isus ºi rugãciunea
Lui (Ioan 13:31-17:26), era probabil aproape
miezul nopþii când El ºi cei unsprezece (fãrã
Iuda) au pãrãsit odaia de sus ºi oraºul. Au
traversat Valea Chedron (cf. Ioan 18:1), cãtre
versantul vestic al „Muntelui Mãslinilor“
(cf. Mar. 11:1a), unde se afla Ghetsimani
(14:32).

3. RUGÃCIUNEA LUI ISUS ÎNAINTE 
DE ARESTAREA ªI PÃRÃSIREA LUI 
DE CÃTRE UCENICI (14:27-52)
Al treilea ciclu de evenimente din aceas-

tã diviziune are o structurã de tip „sandviº“,
ca multe alte pasaje din Marcu (cf. 3:20-35).
Prevestirea lui Isus cã ucenicii Îl vor pãrãsi
(14:27-31) ºi împlinirea ei la arestarea Lui
(v. 43-52) este întreruptã de rugãciunea lui
Isus din Ghetsimani (v. 32-42). Astfel Marcu
insistã cã Isus a înfruntat ultima Lui orã de
încercãri singur cu Tatãl Sãu, fãrã sprijin sau
compasiune din partea vreunui om.

a. Isus prevesteºte cã toþi ucenicii Îl vor 
pãrãsi; Petru neagã acest lucru 
(14:27-31)
(Mat. 26:31-35; Luca 22:31-34; 
Ioan 13:36-38)
Este dificil de stabilit dacã acest episod

a avut loc în odaia de sus (aºa cum indicã
Luca ºi Ioan) sau în drum spre Ghetsimani
(aºa cum dau de înþeles Matei ºi Marcu). Se
pare cã Marcu a relatat episodul din perspec-
tivã tematicã, fãrã o legãturã cronologicã
explicitã, anticipând evenimentele care aveau
sã urmeze ºi pe care voia sã le scoatã în
evidenþã (ex., Mar. 14:50-52, 66-72). Matei
însã include o legãturã temporalã (Mat. 26:31,
tote, „atunci“). Probabil cã Isus a prevestit
în odaia de sus numai lucrurile despre Petru
(ca în Luca ºi Ioan) ºi a repetat mesajul în
drum spre Ghetsimani (ca în Mat.), adre-
sându-se celor unsprezece, dar în special lui
Petru.

14:27. Expresia tradusã prin veþi avea
un prilej de poticnire (skandalisthçsesthe)
înseamnã a fi jignit de cineva sau de ceva ºi
din aceastã cauzã a te întoarce înapoi ºi a
cãdea în pãcat (cf. 4:17; 6:3; 9:42-47). Isus a
prezis cã toþi cei unsprezece ucenici se vor
poticni din cauza suferinþelor ºi morþii Sale.
Pentru a evita acelaºi tratament cu al Lui, ei
vor „avea un prilej de poticnire“, negând le-
gãtura lor cu El (cf. 14:30) ºi Îl vor pãrãsi (cf.
v. 50). Loialitatea lor va dispãrea temporar. 

Isus a aplicat acestei situaþii textul din
Zaharia 13:7: Voi (Dumnezeu Tatãl) bate
(voi da la moarte) Pãstorul (Isus) ºi oile
(ucenicii) vor fi risipite în toate direcþiile.
Modificarea interpretativã a imperativului
„Loveºte“ (Zah. 13:7) în enunþul „voi bate“
sugereazã cã Isus S-a considerat Robul lui
Dumnezeu care trebuia sã sufere (cf. Is. 53:
spe. Is. 53:4-6).

14:28. Isus a echilibrat imediat preves-
tirea Sa despre faptul cã ucenicii Îl vor pãrãsi

Marcu 14:25-28

176

MARCU.QXD  04.01.2005  21:54  Page 176



cu promisiunea reunirii lor dupã înviere
(cf. 16:7; Mat. 28:16-17). Ca Pãstorul „învi-
at“, El va merge înaintea turmei în Galilea,
unde au fost chemaþi, au trãit, au lucrat ºi
ºi-au primit însãrcinarea de la Isus (Mar.
1:16-20; 3:13-15; 6:7, 12-13). Datoria lor era
sã-L „urmeze“ pe Domnul înviat care va
cont inua sã-ªi conducã poporul spre
îndeplinirea însãrcinãrilor viitoare (cf. 13:10;
14:9).

14:29-31. Ca mai înainte (cf. 8:32), Petru
ºi-a îndreptat atenþia spre prima parte a pre-
zicerii lui Isus (14:27), ignorând-o pe a doua
(v. 28). A insistat cã el este o excepþie — toþi
ceilalþi pot „sã aibã“ un prilej de poticnire
aºa cum a prezis Isus (v. 27), dar el nu „va
avea“ (lit., „dar nu eu“, cuvântul „eu“ este
întãrit prin poziþie). Petru a pretins cã are o
credinþã mai mare în Isus decât ceilalþi (cf.
„mai mult decât aceºtia“ Ioan 21:15).

Prefaþându-ªi cuvintele cu o introducere
solemnã (Adevãrat îþi spun, cf. Mar. 3:28),
Isus i-a spus hotãrât lui Petru faptul cã eºecul
lui va fi mai mare decât al celorlalþi, în ciuda
intenþiilor lui bune. Chiar în noaptea aceea,
înainte ca sã cânte cocoºul de douã ori,
înainte de rãsãrit, nu numai cã Petru Îl va
nega pe Isus, dar se va lepãda (aparnçsç,
„dezice“; cf. 8:34) de El de trei ori. „Cân-
tatul cocoºului“ era o expresie proverbialã
care desemna dimineaþa devreme înainte de
rãsãrit (cf. 13:35). Numai Marcu menþioneazã
cântarea cocoºului de douã ori, detaliu
datorat probabil faptului cã Petru îºi amintea
clar acest eveniment. (Principalele manu-
scrise gr. sunt împãrþite cu privire la include-
rea cuvântului „de douã ori“, dar cuvintele
„a doua oarã“, în 14:72, mult mai bine ates-
tate, ne dau confirmarea cã Marcu a scris aici
„de douã ori“).

Rãspunsul bine þintit al lui Isus l-a fãcut
pe Petru sã protesteze cu ºi mai multã tãrie
(un adverb folosit numai aici în NT) cã el
nu (ou mç, negaþie accentuatã) se „va lepãda“
de Isus, chiar dacã ar trebui sã (deç; cf.
8:31) „moarã cu“ Isus. Ceilalþi au repetat
declaraþia de loialitate a lui Petru. Ei au
crezut cã prevestirea fãcutã de Isus era
greºitã, dar câteva ore mai târziu au vãzut cã
El a avut dreptate (14:50, 72).

b. Rugãciunea lui Isus din Ghetsimani 
(14:32-42)
(Mat. 26:36-47; Luca 22:39-46)
Aceasta este a treia oarã când Marcu Îl

prezintã pe Isus cã Se roagã (cf. Mar. 1:35;
6:46). De fiecare datã, Isus ªi-a reafirmat

supunerea faþã de voia Tatãlui. Deºi Satan nu
este menþionat direct, fãrã nici o îndoialã cã
el era prezent, dând evenimentului caracterul
unei ispite (cf. 1:12-13). Evangheliile sinop-
tice redau de cinci ori rugãciunea lui Isus, în
esenþã similar, dar cu unele mici variaþiuni.
Probabil cã Isus a repetat aceeaºi cerere în
mai multe moduri (cf. 14:37, 39).

14:32-34. Isus ºi cei unsprezece au ajuns
în Ghetsimani (lit., „teascul de ulei“ i.e., o
presã pentru scoaterea uleiului din mãsline).
Era o grãdinã împrejmuitã de o livadã de
mãslini aproape de piciorul muntelui Mãsli-
nilor (cf. v. 26; Ioan 18:1). Acest loc izolat,
cunoscut ºi de Iuda, era unul din locurile lor
preferate de întâlnire (cf. Luca 22:39; Ioan
18:2).

Isus le-a spus ucenicilor Sãi — probabil
aºa cum a fãcut de mai multe ori — sã se
aºeze lângã intrare ºi sã aºtepte, literal „pânã
M-am rugat“. Apoi El i-a ales pe Petru, pe
Iacov ºi pe Ioan (cf. Mar. 5:37; 9:2) sã
meargã împreunã cu El.  

În timp ce toþi patru intrau în „grãdinã“,
Isus a devenit vizibil „înspãimântat“ (de la
ekthambeô, „a fi alarmat“, cf. 9:15; 16:5-6)
ºi „mâhnit“ (de la adçmoneô, „a fi într-un
chin extrem“; cf. Fil. 2:26). El le-a spus celor
trei cã sufletul Lui (psychç, viaþa interioarã
conºtientã) era cuprins de o întristare (peri-
lypos, „întristat adânc“, cf. Mar. 6:26) care
ameninþa sã-i stingã viaþa. Aceasta L-a
determinat sã le cearã sã rãmânã acolo unde
se aflau ºi sã „vegheze“ (grçgoreite, cf.
14:38), sã fie în alertã. Impactul deplin al
morþii Sale ºi consecinþele ei spirituale L-au
copleºit pe Isus ºi El S-a clãtinat sub greu-
tatea lor. Perspectiva despãrþirii de Tatãl L-a
îngrozit.

14:35-36. Înaintând puþin faþã de cei trei
ºi prosternându-Se la pãmânt (cf. Mat.
26:39; Luca 22:41), Isus S-a rugat (prosçu-
cheto, „se ruga“) cu voce tare ºi cu mari
emoþii (Evr. 5:7). Rugãciunea Lui a durat cel
puþin o orã (cf. Mar. 14:37), dar Marcu con-
semneazã doar un scurt rezumat al ei, mai
întâi într-o formã narativã (v. 35b), apoi prin
citat direct (v. 36). 

În esenþã, Isus a cerut ca dacã este cu
putinþã, sã treacã de la El ceasul acela.
Cuvintele „dacã este cu putinþã“ (o condiþie
din prima clasã în gr.) nu exprimã îndoiala, ci
o supoziþie concretã pe care El ªi-a bazat
cererea. El a fãcut aceastã cerere pornind de
la presupunerea cã Tatãl Lui putea sã o satis-
facã. Problema care mai rãmânea era dacã
Dumnezeu voia sã o satisfacã (cf. Luca 22:42).
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Metafora „ceasul“ denotã timpul stabilit
de Dumnezeu când Isus trebuia sã sufere ºi
sã moarã (cf. Mar. 14:41b; Ioan 12:23, 27).
Metafora corespondentã, paharul, se referea
la acelaºi eveniment. „Paharul“ înseamnã ori
suferinþã umanã ºi moarte ori, mai probabil,
mânia lui Dumnezeu împotriva pãcatului,
care atunci când se manifestã nu include
numai suferinþã fizicã ci ºi suferinþã ºi moarte
spiritualã (cf. Mar. 10:38-39; 14:33b-34).
Suportând judecata lui Dumnezeu, Isus, Cel
fãrã pãcat, a îndurat agonia de a „fi fãcut
pãcat“ (cf. 15:34; 2 Cor. 5:21).

Titlul dublu Ava (aram. „Tatãl Meu“) ºi
Tatã (gr., patçr) mai apare numai de douã
ori (Rom. 8:15; Gal. 4:6). „Ava“ era modul
obiºnuit în care copiii evrei se adresau tatãlui
lor. El purta un sens de intimitate familialã ºi
familiaritate. Dar evreii nu îl foloseau când
se adresau personal lui Dumnezeu, pentru cã
un termen atât de familiar era considerat
nepotrivit în rugãciune. Astfel, folosirea de
cãtre Isus a termenului Abba pentru a I se
adresa lui Dumnezeu era un lucru nou ºi unic.
Probabil cã El L-a folosit deseori în rugãciu-
nile Sale pentru a exprima relaþia intimã cu
Dumnezeu, Tatãl Sãu. Abba sugereazã aici cã
prima preocupare a lui Isus când a bãut acest
pahar al judecãþii lui Dumnezeu împotriva
pãcatului a fost necesitatea întreruperii aces-
tei relaþii (cf. cuvintele de adresare ale lui
Isus, Mar. 15:34).

Ce a vrut sã spunã Isus când a cerut ca
acest ceas sã „treacã de la“ El ºi ca Tatãl „sã
depãrteze paharul“ acesta? Rãspunsul tradi-
þional este cã Isus S-a rugat pentru evitarea
acestui „ceas“, sperând cã, dacã este posibil,
el va „trece“ fãrã sã-L afecteze ºi paharul va
fi îndepãrtat înainte ca El sã trebuiascã sã-l
bea. Conform acestui punct de vedere, Isus a
rostit o rugãciune a supunerii faþã de voia lui
Dumneze în timp ce mergea spre cruce. Dar
unii cercetãtori susþin o altã concepþie: cã
Isus a cerut sã fie restaurat dupã „ceasul“
acela, sperând cã dacã va fi posibil, ceasul
acela va trece dupã ce va fi venit ºi cã paharul
Îi va fi luat dupã ce El îl va fi bãut (cf. Is.
51:17-23). Conform acestei concepþii, Isus a
rostit o rugãciune a credinþei cã Tatãl Lui nu-L
va abandona pentru totdeauna în moartea
produsã de mânia divinã, ci va îndepãrta
aceastã mânie ºi Îl va învia.

Deºi nu fãrã probleme (ex., Ioan 12:27),
punctul de vedere tradiþional este preferat în
lumina factorilor contextuali tocmai discutaþi,
a altor pasaje (Mat. 26:39, 42; Luca 22:41-42;
Evr. 5:7-8) ºi a afirmaþiei finale din Marcu
14:36: Totuºi (lit., „dar“), rãspunsul final

este: facã-se nu ce voiesc Eu (accentuat) ci
ce voieºti Tu (accentuat). Voinþa umanã a
lui Isus era distinctã, dar niciodatã în opoziþie
cu voinþa Tatãlui (cf. Ioan 5:30; 6:38). Astfel
El a recunoscut cã rãspunsul la cererea Sa
nu depindea de ce Îºi dorea El, ci de ce dorea
Tatãl. Voia lui Dumnezeu impunea moartea
Lui jertfitoare (cf. Mar. 8:31), deci El S-a
supus pe deplin acesteia. Mâhnirea adâncã
s-a îndepãrtat de la El, dar „ceasul“ nu (cf.
14:41b).

14:37-41a. Aspectul subliniat acum în
naraþiunea lui Marcu nu mai este rugãciunea
lui Isus, ci neputinþa celor trei ucenici de a
sta treji (cf. v. 33-34). De trei ori Isus ªi-a
întrerupt rugãciunea, a venit la locul unde
erau ei ºi i-a gãsit dormind. Prima oarã S-a
adresat lui Petru cu numele Simone, numele
lui vechi (cf. 3:16), ºi l-a certat pentru inca-
pacitatea sa de „a veghea“ chiar ºi numai un
ceas. Apoi Isus i-a îndemnat pe toþi trei:
Vegheaþi, fiþi în alertã faþã de pericolele spiri-
tuale, ºi rugaþi-vã, recunoaºteþi-vã depen-
denþa de Dumnezeu astfel încât sã nu cãdeþi
(lit., „sã nu intraþi“) în ispitã. Cuvintele Lui
anticipau încercãrile pe care le vor avea de
înfruntat ucenicii la arestarea Sa ºi la proces
(cf. 14:50, 66-72). Pe de-o parte (gr. men)
duhul (dorinþele interioare ºi cele mai bune
intenþii) este plin de râvnã sau dornic (ex.,
Petru v. 29, 31) dar, pe de altã parte (gr., de),
trupul (lit., „carnea, firea“, omul în umani-
tatea ºi neputinþa lui) este neputincios, adicã
este repede copleºit când trebuie sã intre în
acþiune (ex., Petru v. 37).

Dupã ce S-a întors ºi S-a rugat aceleaºi
cereri (cf. v. 36), Isus S-a întors ºi din nou
i-a gãsit dormind. La cuvintele Lui de mus-
trare, ei nu au avut nimic potrivit de spus
(cf. 9:6).

Dupã ce S-a rugat a treia oarã, Isus S-a
întors ºi din nou i-a gãsit dormind. Cuvintele
Lui: „Dormiþi de acum, ºi odihniþi-vã!“ ar
putea fi o întrebare plinã de reproº (NIV), o
poruncã cu o notã de ironie dar, în acelaºi
timp, plinã de compasiune (KJV, COR,
GBV) sau o exclamaþie de surprindere ºi
mustrare. În lumina versetelor 37, 40, prima
variantã pare preferabilã. De trei ori a fost
incapabil Petru sã vegheze ºi sã se roage; de
trei ori va cãdea în ispitã ºi se va dezice de
Isus. Acest avertisment se aplicã tuturor
credincioºilor, pentru cã toþi sunt vulnerabili
în faþa eºecurilor spirituale (cf. 13:37).

14:41b-42. Probabil cã între 41a ºi 41b a
trecut o perioadã scurtã de timp. Cuvântul lui
Isus: Destul! (i.e., pentru dormit) i-a trezit pe
ucenici. Apoi El a anunþat: Ceasul (cf. v. 35)
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a venit. Fiul omului (cf. 8:31) este pe cale sã
fie dat (cf. 9:31) în mâinile (sub stãpânirea)
pãcãtoºilor, referindu-Se aici în special la
membrii Sinedriului, care îi erau ostili.
Vânzãtorul Lui, Iuda, a venit. În loc sã fugã,
Isus ºi cei trei ucenici (fãrã îndoialã cã acum
erau însoþiþi de ceilalþi opt), au înaintat pentru
a ieºi în întâmpinarea lui Iuda. Problema care
a determinat rugãciunea lui Isus era de acum
hotãrâtã (cf. 14:35-36).

c. Trãdarea ºi arestarea lui Isus ºi fuga 
ucenicilor (14:43-52)
(Mat. 26:47-56; Luca 22:47-53; 
Ioan 18:2-12)
14:43. Îndatã (euthys, cf. 1:10), în timp

ce Isus vorbea încã cu ucenicii Lui, Iuda a
venit cu o mulþime de soldaþi romani (cf.
Ioan 18:12) înarmaþi cu sãbii ºi oameni din
garda Templului, înarmaþi cu ciomege (cf.
Luca 22:52). Iuda i-a condus în Ghetsimani
(cf. Ioan 18:2) ºi la Isus (cf. Fapte 1:16)
noaptea, astfel încât El sã poatã fi arestat fãrã
agitaþie (cf. Mar. 14:1-2). Sinedriul (cf.
comentariilor de la 8:31) a emis mandatul
pentru arestarea Sa. Foarte probabil cã
marele preot a asigurat ajutorul trupelor
romane. 

14:44-47. Iuda le-a dat trupelor înarmate
un „semn“ (un „sãrut“) pentru a-L identifica
pe Cel pe care trebuia sã-L aresteze. Apoi
trebuia sã-L „ducã“ sub pazã pentru a preve-
ni evadarea Lui. Când Iuda a intrat în „grã-
dinã“, îndatã (euthys, cf. 1:10) s-a apropiat
de Isus, l-a salutat cu expresia Învãþãtorule
(cf. 4:38, 9:5) ºi L-a sãrutat mult (verb
intensiv). Un sãrut pe obraz (sau pe mânã)
era un gest obiºnuit de afecþiune ºi reverenþã
al ucenicilor faþã de rabinul lor. Dar Iuda l-a
folosit ca un mijloc al trãdãrii.

Întrucât Isus nu a opus nici o rezistenþã,
El a fost prins ºi arestat cu uºurinþã. Marcu
nu relateazã cã s-ar fi emis vreo acuzaþie; cu
toate acestea s-a presupus cã arestarea era
conformã cu legea penalã evreiascã din
moment ce Sinedriul a autorizat-o. Faptul cã
El nu S-a apãrat, a fãcut ca adevãrata Lui
identitate sã rãmânã încã ascunsã de ochii
publicului.

Marcu consemneazã o încercare singu-
larã de rezistenþã armatã din partea unei per-
soane prezente, al cãrei nume nu este precizat
(Petru, cf. Ioan 18:10). Din textul grecesc
deducem cã Marcu ºtia cine era acesta. Fiind
unul dintre cei doi ucenici care aveau „sabie“
(cf. Luca 22:38), Petru a scos-o ºi a lovit pe
Malhu, robul marelui preot Caiafa. Dar

Petru nu a reuºit sã îi „taie“ decât urechea
dreaptã (cf. Ioan 18:10, 13). Numai Luca
menþioneazã cã Isus i-a pus-o la loc (cf. Luca
22:51). Încercarea lui Petru de a-L apãra pe
Isus era o acþiune greºitã, fãcutã într-un loc
nepotrivit. 

14:48-50. Deºi nu a opus nici o rezis-
tenþã, Isus a protestat faþã de autoritãþile reli-
gioase pentru concentrarea excesivã de forþe
armate împotriva Lui, ca ºi când ar fi fost un
tâlhar (lit., „ca ºi când ar fi venit împotriva
unui tâlhar înarmat“). El nu era un revolu-
þionar care a acþionat în tainã, ci un învãþãtor
religios recunoscut. În toate zilele din acea
sãptãmânã El a apãrut în public în Ierusalim
(cf. 11:17), în Templu (hierô,  cf. 11:11), dar
ei „nu L-au prins“ (cf. 12:12; 14:1-2). Ares-
tarea Lui ca ºi pe un criminal, noaptea, într-un
loc izolat, dovedea laºitatea lor. Dar aceasta
s-a întâmplat ca sã se împlineascã Scriptu-
rile (cf. Is. 53:3, 7-9, 12). 

Când rãspunsul lui Isus a arãtat limpede
cã El nu Se va opune arestãrii Sale, loialitatea
ucenicilor ºi încrederea în El ca Mesia s-au
prãbuºit. Toþi (întãrit prin poziþie) L-au
pãrãsit ºi au fugit (cf. Mar. 14:27). Nimeni
nu a rãmas cu Isus pentru a împãrtãºi sufe-
rinþa Sa — nici chiar Petru (cf. v. 29).

14:51-52. Acest episod neobiºnuit, care
apare doar în Marcu, întregeºte versetul 50,
accentuând cã toþi au fugit, lãsându-L pe Isus
complet pãrãsit. Majoritatea cercetãtorilor
cred cã acest tânãr (neaniskos, o persoanã în
floarea vârstei, între 24 ºi 40 de ani) era
Marcu însuºi. Dacã este adevãrat ºi dacã el
era fiul proprietarului casei (v. 14-15; cf.
Fapte 12:12), evenimentele din acea noapte
s-ar fi putut întâmpla dupã cum urmeazã.
Dupã ce Isus ºi ucenicii au pãrãsit casa tatãlui
lui Marcu dupã masa de Paºte, Marcu ºi-a
dat jos haina exterioarã (cf. Mar. 13:16) ºi
s-a dus sã se culce îmbrãcat într-o înveli-
toare de pânzã de in (lit., „stofã“). La scurt
timp dupã aceea poate cã un servitor l-a tre-
zit dându-i de veste despre trãdarea lui Iuda,
deoarece Iuda ºi soldaþii însãrcinaþi sã-L
aresteze veniserã acolo sã-L caute pe Isus.
Fãrã a se opri pentru a se îmbrãca, Marcu s-a
grãbit sã meargã în Ghetsimani, probabil
pentru a-L avertiza pe Isus, care însã fusese
deja arestat când a ajuns Marcu. Dupã ce toþi
ucenicii au fugit, Marcu „a mers“ dupã Isus ºi
dupã cei care L-au prins. În oraº, când unii
dintre ei au pus mâna pe Marcu, probabil
considerându-l un potenþial martor, el a fugit
în pielea goalã, lãsându-ºi învelitoarea de
in în mâinile cuiva. Aºa cã nimeni nu a rãmas
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cu Isus — nici chiar tânãrul curajos care
intenþiona sã-L urmeze.

B. Procesul, rãstignirea ºi îngroparea lui 
Isus (14:53-15:47)
ªi aceastã secþiune cuprinde trei cicluri

de evenimente: procesele lui Isus (14:53-
15:20), rãstignirea (15:21-41) ºi îngroparea
(15:42-47).

1. PROCESELE LUI ISUS ÎNAINTEA 
SINEDRIULUI ªI A LUI PILAT 
(14:53-15:20)
Isus a fost judecat mai întâi de autori-

tãþile religioase ºi apoi de cãtre autoritãþile
politice. Acest lucru era necesar pentru cã
Sinedriul nu avea puterea necesarã sã execute
pedeapsa capitalã (Ioan 18:31). Fiecare din
cele douã procese a avut trei audieri. (Vezi
diagrama „Cele ºase procese ale lui Isus“ la
Mat. 26:57-58).

a. Procesul lui Isus înaintea Sinedriului ºi 
tripla dezicere a lui Petru 
(14:53-15:1a)
Procesul lui Isus înaintea autoritãþilor

religioase include o audiere preliminarã la
Ana (Ioan 18:12-14, 19-24), o trimitere spre
judecatã la Caiafa, marele preot, ºi la Sinedriu
în aceeaºi noapte (Mat. 26:57-68; Mar.
14:53-65) precum ºi un verdict final dat de
Sinedriu imediat dupã rãsãrit (cf. Mat. 27:1;
Mar. 15:1a; Luca 22:66-71).

(1) Isus în reºedinþa marelui preot ºi Pe-
tru în curte (14:53-54; Mat. 26:57-58; Luca
22:54; Ioan 18:15-16, 18, 24).

14:53. Cei care L-au prins pe Isus L-au
dus din Ghetsimani înapoi la Ierusalim, la
reºedinþa „marelui preot“, Iosif Caiafa (cf.
Mat. 26:57), care a ocupat acest post din 18
d.Hr. pânã în 36 d.Hr. (vezi diagrama cu
familia lui Ana de la Fapte 4:5-6).

Cei 71 membri ai Sinedriului (cf. co-
mentariilor de la Mar. 8:31), inclusiv marele
preot, s-au întrunit în grabã într-o camerã de
la etaj (cf. 14:66) pentru o sesiune plenarã de
noapte. Acesta era un proces „neoficial“ care
necesita o ratificare „oficialã“ dupã rãsãrit
(cf. 15:1) pentru a se încadra strict în pro-
cedura legislaþiei evreieºti, care permitea ca
procesele sã se desfãºoare doar pe timpul
zilei. Cvorumul era întrunit dacã erau pre-
zenþi 23 de membri (Mishnah Sanhedrin 1.
6), dar cu aceastã ocazie probabil cã s-a
adunat majoritatea, deºi era în jurul orei trei,

pe data de 15 Nisan (vineri), într-o zi de sãr-
bãtoare.

Aceastã întâlnire pripitã din timpul nopþii
era consideratã necesarã deoarece: (1) În le-
gea penalã evreiascã se obiºnuia ca procesul
sã fie þinut imediat dupã arestare. (2) Pro-
cesele legale romane erau de obicei þinute la
scurt timp dupã rãsãrit (cf. 15:1), aºa cã
Sinedriul avea nevoie de un verdict definitiv
pânã la rãsãrit pentru a-i prezenta devreme
cazul lui Pilat. (3) Avându-L în sfârºit pe Isus
în mâinile lor, ei nu au vrut sã întârzie proce-
durile, dând astfel ocazia unor proteste faþã
de arestarea Sa. De fapt, ei erau deja hotãrâþi
sã-L ucidã (cf. 14:1-2); singura lor problemã
era strângerea dovezilor care sã justifice
aceastã condamnare (cf. v. 55). De asemenea,
probabil cã ei au dorit ca romanii sã-L
rãstigneascã pe Isus pentru a evita posibili-
tatea ca oamenii sã arunce asupra Sinedriului
vina pentru moartea Sa.

Unii au pus la îndoialã legalitatea unui
proces care se putea solda cu o sentinþã
capitalã într-o zi de sãrbãtoare, în lumina
anumitor ordonanþe legale rabinice. Totuºi,
cãrturarii gãseau justificate procesul ºi exe-
cuþia unor oameni acuzaþi de delicte majore
chiar ºi într-o zi de mare sãrbãtoare. În acest
mod, au argumentat ei, „toþi oamenii vor auzi
ºi se vor teme“ (Deut. 17:13; cf. Deut. 21:21;
cf. TDNT, s.v. „pascha“ 5:899-900). De obi-
cei, în cazurile capitale, verdictul de vino-
vãþie nu putea sã fie stabilit legal decât în
ziua urmãtoare.

14:54. Petru (cf. v. 29, 31, 50) ºi-a adunat
suficient curaj pentru a-L urma pe Isus de de-
parte, pânã în curtea marelui preot. Aceasta
era o curte centralã dreptunghiularã, cu
reºedinþa marelui preot construitã în jurul ei
(cf. Ioan 18:15-18). Petru a ºezut acolo cu
aprozii, poliþia templului ºi se încãlzea la
para focului (lit., „cu faþa spre foc“, aºa cã
faþa lui era luminatã, cf. Mar. 14:67), din
cauza aerului rece al nopþii. El a vrut sã ºtie
ce se va întâmpla cu Isus (cf. Mat. 26:58).

(2) Procesul lui Isus înaintea Sinedriului
(14:55-65; Mat. 26:59-68). Materialul din
aceastã secþiune se bazeazã probabil pe infor-
maþiile date de unul sau mai mulþi membrii ai
Sinedriului care erau în secret simpatizanþi ai
lui Isus sau care iniþial au fost împotriva Lui,
dar mai târziu au ajuns sã creadã în El (cf.
Fapte 6:7).

14:55-56. Soborul a început deliberãrile
cãutând „mãrturii“ (lit., „declaraþii“) împo-
triva lui Isus care sã justifice o sentinþã
capitalã, dar nu gãseau nimic. Nu duceau
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lipsã de martori, pentru cã mulþi fãceau
mãrturisiri mincinoase împotriva Lui, dar
mãrturiile lor nu erau valide pentru cã afir-
maþiile lor (lit., „mãrturii“) nu se potriveau
(lit., „nu erau la fel“). Au fost aduse mai multe
acuzaþii nefondate ºi între mãrturiile care
priveau aceeaºi acuzaþie existau numeroase
discrepanþe. Probabil cã aceºti martori fuse-
serã chemaþi deja acolo încã înainte de
arestarea lui Isus, dar nu s-au pus de acord
în privinþa detaliilor mãrturiilor lor. În proce-
sele evreieºti martorii serveau ca ºi acuzatori,
depunându-ºi mãrturiile separat. Pentru a
acuza pe cineva de o crimã, Legea mozaicã
cerea ca mãrturiile a cel puþin doi martori sã
coincidã (Num. 35:30; Deut. 17:6; 19:15).

14:57-59. La timpul potrivit unii martori
(„doi“ cf. Mat. 26:60) au declarat cã L-au
auzit pe Isus zicând: Eu (ego, accentuat) voi
strica Templul acesta fãcut de mâini ome-
neºti (naon, „sanctuarul“, cf. Mar. 11:11) ºi
în trei zile voi ridica un altul (allon, de  un
alt fel) care nu va fi fãcut de mâini ome-
neºti. Chiar ºi în aceste mãrturii existau dis-
crepanþe nespecificate, aºa cã Marcu le-a
etichetat drept false.

Isus fãcuse o afirmaþie enigmaticã simi-
larã cu aceasta (Ioan 2:19), dar S-a referit la
„templul“ trupului Sãu (cf. Ioan 2:20-22).
Aceºti martori, ca ºi cei prezenþi cu ocazia
respectivã, au înþeles greºit cuvintele Lui ca
fãcând referire la Templul din Ierusalim.
Distrugerea unui loc de închinare era un delict
capital în lumea anticã (Iosif, The Antiquities
of the Jews 10. 6. 2). Deºi mãrturia lor era
invalidã, ea a deschis calea unor întrebãri pri-
vind identitatea lui Isus (Mar. 14:61) ºi a con-
dus la batjocurile ºi ironiile redate în 15:29.

14:60-61a. Marele preot Caiafa I-a pus
lui Isus douã întrebãri pentru a primi infor-
maþii care puteau fi folosite împotriva Lui. În
greacã prima întrebare aºteaptã un rãspuns
afirmativ: „Vei rãspunde acuzatorilor Tãi,
nu-i aºa?“ A doua întrebare aºtepta o expli-
caþie din partea Lui: „Care este înþelesul
acestor acuzaþii pe care aceºti martori le aduc
împotriva Ta?“ Dar Isus tãcea ºi nu rãspun-
dea nimic în apãrarea Sa (cf. Is. 53:7).
Tãcerea Lui a frustrat curtea de judecatã ºi a
adus procesul într-un punct mort.

14:61b-62. Marele preot a schimbat
tactica ºi L-a întrebat (lit., „continua sã-L
întrebe“) pe Isus direct: Eºti Tu (accentuat)
Hristosul (Mesia, cf. 1:1; 8:29), Fiul Celui
binecuvântat? Titlul „Celui binecuvântat“
gãsit în acest sens numai aici în Noul Tes-
tament, este un substitut evreiesc pentru

„Dumnezeu“ (cf. Mishnah Berachoth 7. 3).
Aceste douã titluri ale lui Isus se referã la
afirmaþia Sa cã este Mesia. 

Isus a rãspuns fãrã echivoc: Da, sunt,
adicã, „Sunt Mesia, Fiul lui Dumnezeu.“ A-
ceasta este prima datã în Evanghelia lui Mar-
cu când El a declarat deschis cã este Mesia
(cf. comentariilor de la 1:43-44; 8:29-30; 9:9;
11:28-33; 12:12). Ca dovadã a acestei afir-
maþii — lucru pe care evreii îl aºteptau de la
adevãratul Mesia — Isus a fãcut o prevestire
uimitoare. Aplicând cuvinte din Psalmul
110:1 ºi Daniel 7:13 la persoana Lui, El a
afirmat: ªi veþi vedea (judecãtorii Lui
umani) pe Fiul omului (cf. Mar. 8:31, 38)
ºezând la dreapta puterii, înãlþat la locul de
cea mai înaltã onoare ºi autoritate (cf. 12:36)
ºi venind (lit., „cu“) pe norii cerului pentru
a judeca (cf. 8:38; 13:26). Faptul cã ei „vor
vedea“ acest lucru nu înseamnã cã Isus Se va
întoarce în timpul vieþii lor. Mai degrabã, Se
referea indirect la învierea trupurilor pentru
judecata înaintea Fiului omului înãlþat, care
într-o zi îi va judeca pe cei care L-au judecat
pe El. Atunci negreºit va fi clar cã El este
Alesul lui Dumnezeu, Mesia. 

14:63-64. Prin ruperea „hainelor“, pro-
babil îmbrãcãmintea interioarã ºi nu roba
oficialã, marele preot a arãtat cã el considerã
declaraþia a lui Isus o „hulã“. El credea cã
prin aceste cuvinte Isus Îl dezonoreazã pe
Dumnezeu, revendicând drepturi ºi puteri
care Îi aparþineau exclusiv lui Dumnezeu
(cf. 2:7). Aceastã gest care exprima simbolic
oroarea ºi indignarea trebuia fãcut de cãtre
marele preot oricând auzea o blasfemie.
Reacþia sa exprima de asemenea uºurare,
deoarece a gãsit singur cã Isus Se incrimina ºi
a eliminat „nevoia“ de a aduce mai mulþi
martori.

Legea mozaicã prevedea pedeapsa
omorârii cu pietre pentru blasfemie (Lev.
24:15-16). Fãrã a face alte investigaþii, ma-
rele preot a cerut Sinedriului un verdict. Din
moment ce nu existau obiecþii, toþi L-au
osândit sã fie pedepsit (enochon, „vinovat,
pasibil de“, cf. 3:29) cu moartea.

14:65. Unii membri ai Sinedriului îºi
arãtau dispreþul prin batjocurã ºi abuz fizic. A
„scuipa“ în faþa cuiva era un act de renegare
totalã ºi o insultã personalã grosolanã (cf.
Num. 12:14; Deut. 25:9; Iov 30:10; Is. 50:6).
Deoarece Isus a afirmat cã este Mesia, ei
„I-au acoperit faþa, L-au bãtut cu pumnii ºi“
I-au cerut sã „prooroceascã“ cine L-a lovit.
Acest lucru reflectã un test tradiþional al
identitãþii lui Mesia, bazat pe o interpretare
rabinicã a textului din Isaia 11:2-4. Adevãratul
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Mesia trebuia sã poatã discerne în probleme
de acest fel chiar ºi fãrã a vedea (cf. Talmudul
Babilonian, Sanhedrin, 93b). Dar Isus a
refuzat sã se supunã testului lor ºi a rãmas
tãcut (cf. Is. 53:7; 1 Pet. 2:23). Când a fost
dat din nou în mâinile „aprozilor“ de la
Templu (cf. Mar. 14:54), aceºtia au urmat
exemplul superiorilor ºi au continuat sã-L batã
cu palmele peste faþã (cf. Luca 22:63-65).

(3) Tripla negare a lui Petru (14:66-72;
Mat. 26:69-75; Luca 22:55-62; Ioan 18:15-
18, 25-27). Toate cele patru Evanghelii con-
semneazã acest episod cu unele diferenþe, dar
fãrã contradicþii. Relatarea vie a lui Marcu
provine probabil direct de la Petru. Acest
pasaj reia relatarea din Mar. 14:54, arãtând
cã încercarea grea a lui Petru a coincis cu
interogarea lui Isus înaintea Sinedriului.
Dupã ce relateazã dezicerea lui Petru, Marcu
îºi reia relatarea cu privire la acþiunea
Sinedriului (cf. 15:1a).

14:66-68. Una din slujnicele marelui
preot, probabil portãriþa curþii interioare (cf.
Ioan 18:16), s-a apropiat de Petru în timp ce
el se încãlzea lângã foc, în curte (cf. Mar.
14:54; 15:16), loc care se pare cã se afla sub
camera de la etaj unde avea loc procesul lui
Isus. Dupã ce s-a uitat þintã (de la emblepô,
cf. 10:21) la el, a izbucnit cu un ton sfidãtor:
ªi tu (pronume sing. accentuat; Ioan era ºi el
acolo; cf. Ioan 18:15) erai cu (cf. Mar. 3:14)
Isus din Nazaret (cf. 1:24; 10:47).

Acuzaþia ei l-a identificat corect pe Petru
ca ucenic, dar el s-a lepãdat (çrnçsato, cf.
8:34; 14:30), refuzând sã recunoascã relaþia
lui cu Isus din cauza fricii. Negaþia lui era o
expresie evreiascã legalã obiºnuitã, literal fi-
ind: „Eu nici nu ºtiu, nici nu înþeleg ce vrei
tu (accentuat) sã zici.“ Pentru a evita expune-
rea la alte acuzaþii el a ieºit în pridvor, adicã
un hol (gang) acoperit care ducea spre stradã.

Aproape toate manuscrisele principale
din greacã ºi cele mai vechi versiuni includ
cuvintele ºi a cântat cocoºul la sfârºitul ver-
setului 68. Aceste dovezi, plus cuvintele „a
cântat cocoºul a doua oarã“ din versetul 72,
care sunt bine documentate în manuscrise,
favorizeazã includerea acestor cuvinte în text
(în COR ºi GBV aceste cuvinte apar, dar în
NIV ele apar doar în notiþele marginale —
n.tr.) Aparent primul cântat al cocoºului nu a
avut vreo importanþã pentru Petru, din
moment ce acest lucru se  întâmpla în fiecare
dimineaþã (cf. Mar. 13:35b; 14:72). 

14:69-71. Aceeaºi „slujnicã“, dar ºi al-
þii (cf. Mat. 26:71; Luca 22:58), l-a vãzut
pe Petru în holul de la intrare ºi iarãºi l-a

identificat pentru cei care stãteau împrejur ca
fiind unul dintre ucenicii lui Isus. Din nou
el s-a lepãdat (lit., „continua sã se lepede“,
imperf.).

Aproximativ o orã mai târziu (cf. Luca
22:59), cei ce stãteau în jurul lui (iarãºi, în
gr.), l-au acuzat pe Petru: „Nu mai încape
îndoialã (lit., „desigur“, în ciuda negaþiei
sale) cã eºti unul din oamenii aceia (uce-
nici) cãci (pentru cã) eºti („de asemenea“ în
gr.) galilean.“ Galileenii vorbeau un dialect
al aramaicii cu diferenþe notabile în pronun-
þare (cf. Mat. 26:73). Aºa cã ei au tras
concluzia cã ºi el era un ucenic al lui Isus.

Faptul cã Petru a început sã se blesteme
ºi sã se jure nu înseamnã cã el a rostit cuvin-
te profanatoare, blesteme. Mai degrabã, prin
cuvintele sale, el s-a plasat sub blestemul lui
Dumnezeu dacã îi minþea ºi s-a pus sub jurã-
mânt, ca la un proces de la tribunal, pentru a
confirma veridicitatea negaþiei lui. Evitând
cu atenþie sã foloseascã numele lui Isus,
Petru, accentuând, a negat cã ºtia ceva despre
omul acesta despre care „vorbeau“ ei.

14:72. Dezicerea pentru a treia oarã a lui
Petru în mai puþin de douã ore a fost îndatã
(euthys, cf. 1:10) punctatã de „al doilea“
cântat al cocoºului (cf. 14:68, NIV marg.).
De aceastã datã, el ºi-a adus aminte deodatã
cã, mai devreme în acea noapte, Isus a pre-
vestit dezicerea lui de El (v. 29-31). Tot atunci
Petru L-a vãzut pe Isus uitându-se în jos la el
(Luca 22:61). Copleºit, a început sã plângã.  

Spre deosebire de Iuda (Mat. 27:3-5),
remuºcarea lui Petru a deschis calea spre o
cãinþã adevãratã ºi o reafirmare a loialitãþii
lui faþã de Isus ca Domn înviat (cf. Mar. 16:7;
Ioan 21:15-19). Petru a avut credinþa în Isus
cã putea fi reînnoit, dar Iuda nu avut aceastã
credinþã.

(4) Verdictul Sinedriului la rãsãrit (15:1a;
Mat. 27:1; Luca 22:66-71)

15:1a. Îndatã (euthys, cf. 1:10) dupã
rãsãrit — între ora 5 ºi 6, probabil vineri, 3
aprilie anul 33 d.Hr. — tot Soborul (cf.
14:53) condus de preoþii cei mai de seamã
au pus la punct toate detaliile legate de
condamnarea lui Isus ºi au ajuns la o decizie,
un plan de acþiune pentru a obþine un verdict
de vinovãþie de la guvernatorul roman.

Deºi Sinedriul putea pronunþa o sen-
tinþã capitalã, nu putea sã execute pedeapsa
capitalã. Aºa cã un prizonier condamnat tre-
buia sã fie dat pe mâna autoritãþilor romane
pentru executarea pedepsei capitale (cf. Ioan
18:31, TDNT, s.v. „synedrion“ 1:865-6).
Guvernatorul roman putea fie sã ratifice, fie
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sã abroge sentinþa de condamnare la moarte
datã de Sinedriu (cf. Ioan 19:10). Dacã o
abroga, trebuia sã se desfãºoare un nou
proces înaintea unei curþi romane în care
Sinedriul trebuia sã demonstreze cã acuzatul
a comis o crimã în urma cãreia, conform
legilor romane, sã fie pasibil de pedeapsa
capitalã. Din moment ce acuzaþia de blas-
femie (cf. Mar. 14:64) nu era pedepsitã de
legea romanã, ea nu putea fi susþinutã în
eventualitatea altui proces. Sinedriul a
înlocuit-o cu acuzaþia trãdãrii, dând afirma-
þiei lui Isus despre Sine Însuºi cã este Mesia
un sens politic care putea duce la condam-
narea Sa, pe baza cuvintelor: „Împãratul
evreilor“ (cf. 15:2; Luca 23:2). Un tribunal
roman nu putea sã ignore aceastã acuzaþie.

b. Procesul lui Isus înaintea lui Pilat ºi 
abuzul soldaþilor romani (15:1b-20)
Procesul lui Isus înaintea autoritãþilor

politice romane a avut de asemenea trei
audieri: (a) un interogatoriu iniþial al lui Pilat
(cf. Mat. 27:2, 11-14; Mar. 15:1b-5; Luca
23:1-5; Ioan 18:28-38); (b) un interogatoriu
al lui Irod Antipa (cf. Luca 23:5-12); (c) o
trimitere la judecatã finalã înaintea lui Pilat,
eliberarea lui Baraba ºi verdictul de rãstignire
(cf. Mat. 27:15-16; Mar. 15:6-20; Luca
23:13-25; Ioan 18:39-19:16).

Înaintea Sinedriului Isus a fost condam-
nat pentru blasfemie, conform legilor evre-
ieºti, dar înaintea lui Pilat a fost însã judecat
pentru trãdare, conform legii romane. În
ambele ocazii El a fost pedepsit cu moartea,
în conformitate cu voia lui Dumnezeu (cf.
Mar. 10:33-34).

(1) Interogarea de cãtre Pilat ºi tãcerea
lui Isus (15:1b-5; Mat. 27:2, 11-14; Luca
23:1-5; Ioan 18:28-38)

15:1b. Sinedriul L-a legat pe Isus ºi L-a
condus prin oraº de la reºedinþa lui Caiafa
(cf. 14:53) probabil pânã la palatul lui Irod,
unde L-au dat în mâinile lui Pilat pentru
executarea condamnãrii la moarte.

Pilat din Pont, al cincilea prefect roman
(un titlu schimbat mai târziu în „procurator“,
i.e., magistrat imperial) al Iudeii a deþinut
aceastã poziþie între 26-36 d.Hr. El a fost un
guvernator aspru care îi dispreþuia pe evrei
(cf. Luca 13:1-2). De obicei el locuia la
Cezarea, lângã Marea Mediteranã, dar venea
la Ierusalim pentru ocazii speciale, cum ar fi
sãrbãtoarea Paºtelui, pentru a ajuta la men-
þinerea ordinii. Probabil cã locuia în palatul
lui Irod aºa cum obiºnuiau guvernatorii
provinciali ºi nu în fortãreaþa Antonia care

era situatã lângã Templu. Dacã era aºa, pro-
cesul civil al lui Isus s-a þinut în palatul lui
Irod.

15:2. Pilat avea responsabilitatea inte-
gralã pentru hotãrârile curþii romane. Proce-
durile judiciare, de obicei þinute în public, se
deschideau cu o acuzaþie adusã de reclamant,
urmatã de interogarea fãcutã de cãtre magis-
trat ºi mãrturiile urmãtoare din partea acuza-
tului ºi a altor martori. Dupã ce se aduceau
toate dovezile, magistratul îi consulta de
obicei pe consilierii sãi legali ºi apoi pro-
nunþa sentinþa, care trebuia sã fie îndeplinitã
imediat.

În loc sã confirme sentinþa la moarte a
Sinedriului (cf. Ioan 18:29-32), Pilat a insistat
asupra audierii cazului. Numai una din cele
trei acuzaþii fãcute anterior (cf. Luca 23:2)
a atras atenþia lui Pilat, ºi anume afimaþia
lui Isus cã este „împãrat“. Aºa cã Pilat L-a
întrebat pe Isus: Eºti Tu (accentuat) Împã-
ratul iudeilor? Pentru Pilat o astfel de afir-
maþie era echivalentã cu trãdarea împotriva
Cezarului, o infracþiune pedepsitã cu moartea.

Isus a dat un rãspuns criptic, rãspunzân-
du-i literal „Tu (accentuat) spui aºa“. Fiind
Mesia, Isus este împãratul iudeilor, dar
conceptul Sãu despre împãrãþie era diferit
de cel la care s-a referit Pilat în întrebarea lui
(cf. Ioan 18:33-38).

15:3-5. Din moment ce rãspunsul lui
Isus nu oferea o bazã solidã pentru condam-
narea la moarte conform legii romane, Pilat
s-a întors cãtre cei care Îl acuzau pentru a
primi mai multe informaþii. Preoþii cei mai de
seamã (cf. v. 1a) au prins ocazia de a-ºi
susþine cazul, aducând mai multe acuzaþii
împotriva lui Isus.

Pilat a încercat din nou sã-L convingã
pe Isus sã rãspundã celor care Îl acuzau ºi sã
Se apere împotriva acuzaþiilor pe care le adu-
ceau dar, spre marea lui mirare, Isus a rãmas
tãcut (cf. Is. 53:7, ouketi ouden, negaþie accen-
tuatã). O astfel de tãcere era rarã în curþile
romane. Ea pãrea sã confirme sentimentul
iniþial al lui Pilat cã Isus nu era vinovat.

Marcu include doar douã discursuri
scurte ale lui Isus — unul în faþa lui Caiafa
(Mar. 14:62) ºi unul în faþa lui Pilat (15:2).
Tãcerea lui Isus subliniazã faptul cã El, Fiul
omului, a suferit ºi a murit conform planului
suveran al lui Dumnezeu (cf. comentariilor de
la 8:31).

Auzind cã Isus era galilean ºi sperând sã
evite condamnarea Lui, Pilat L-a trimis la
Irod Antipa, guvernatorul Galileii (cf. 6:14),
aflat ºi el la Ierusalim în acel timp. Dar Irod
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L-a trimis repede înapoi la Pilat. Numai Luca
a consemnat aceastã etapã de mijloc a proce-
sului civil (cf. Luca 23:6-12).

(2) Încercãrile zadarnice ale lui Pilat de
a obþine achitarea lui Isus (15:6-15; Mat.
27:15-26; Luca 23:13-25; Ioan 18:39-40;
19:1, 13-16)

15:6. În fiecare an, în timpul sãrbãtorii
de Paºte era un obicei al guvernatorului ca
semn de bunãvoinþã de a „le slobozi“ un
întemniþat ales de oameni (cf. v. 8). Deºi în
afara Noului Testament nu apare nici o refe-
rire explicitã la acest obicei, el se potriveºte
atitudinii conciliante a Romei faþã de popoa-
rele supuse în ceea ce priveau problemele de
interes local. În loc sã Îl achite pe Isus, Pilat
a ales soluþia amnistiei obiºnuite de Paºte,
crezând cã oamenii vor cere eliberarea lui
Isus (cf. v. 9).

15:7. În timp ce suprimau o rãscoalã
în Ierusalim, autoritãþile romane l-au arestat
pe Baraba (de la Bar Abba, „fiul tatãlui“),
un luptãtor cunoscut pentru libertate, tâlhar
(Ioan 18:40) ºi criminal, împreunã cu
tovarãºii lui, adicã alþi participanþi la acea
insurecþie. S-ar putea ca el sã fi fost zelot, un
naþionalist care instiga la opoziþie împotriva
Romei. Acum el îºi aºtepta execuþia.

15:8-11. În timpul procesului, norodul
s-a adunat în forumul palatului (cf. v. 16).
Oamenii s-au apropiat de scaunul înãlþat de
judecatã al lui Pilat ºi „i-au cerut“ sã le dea
amnistia anualã de Paºte (cf. v. 6). Mulþi din-
tre ei erau probabil sprijinitori ai lui Baraba.

Pilat a vãzut aceasta ca pe o ocazie de
a-ºi arãta dispreþul faþã de evrei, în special
faþã de liderii lor. El s-a oferit „sã le slobo-
zeascã“ pe Împãratul iudeilor (cf. v. 2).
Înþelesese cã preoþii cei mai de seamã Îl
dãduserã pe Isus în mâna lui nu din loiali-
tate faþã de Roma, ci din pizmã ºi urã. Pilat
a sperat sã se ajungã la eliberarea lui Isus ºi
astfel sã dejoace planul liderilor religioºi.

Dar planul lui Pilat nu a dat roade.
Preoþii cei mai de seamã au aþâþat norodul
din punct de vedere emoþional pentru a-l
presa pe Pilat sã-l elibereze pe Baraba în loc
de Isus. Fãrã îndoialã cã ei ºtiau cã Sinedriul
Îl condamnase deja pe Isus (cf. 14:64). Este
ciudat cã Pilat nu s-a gândit cã mulþimea nu
i se va alãtura lui niciodatã împotriva propri-
ilor lor conducãtori (cf. Ioan 19:6-7).

15:12-14. Din moment ce mulþimea a
respins oferta lui Pilat ºi a cerut eliberarea lui
Baraba, el s-a interesat (în gr. apare ºi „din
nou“) despre ce vroiau ei sã facã cu Acela pe
care-L numeau Împãratul iudeilor. Pilat nu

a acceptat acest titlu pentru Isus, dar din
întrebarea sa se subînþelege cã era dispus
sã-L elibereze ºi pe Isus, dacã ºi ei doreau
aceasta. Fãrã ezitare însã ei au strigat din
nou: „Rãstigneºte-L!“ Pedeapsa care îl
aºtepta pe Baraba a cãzut asupra lui Isus. 

Pilat i-a provocat sã spunã de ce rãu se
face vinovat Isus pentru a fi rãstignit. Însã ei
a u c o n t i n u a t s ã s t r i g e º i m a i t a re :
„Rãstigneºte-L!“ Pilat a considerat strigãtele
mulþimii ca pe o ovaþie care din punct de
vedere legal indica o hotãrâre luatã prin
decizie popularã. Astfel Isus trebuia sã fie
pronunþat vinovat de înaltã trãdare, un delict
care în mod normal se pedepsea cu rãstig-
nirea în provinciile romane.

15:15. Deºi credea cã Isus este nevinovat
(cf. v. 14), Pilat a urmãrit mai mult interesul
politic decât îndeplinirea justiþiei. Dorind sã
facã pe placul norodului, pentru cã altfel ei
s-ar fi plâns împãratului Tiberiu — punân-
du-i astfel poziþia în pericol (cf. Ioan 19:12)
— Pilat le-a slobozit pe Baraba iar pe Isus
a pus sã-L batã cu nuiele ºi L-a condamnat
la moarte prin rãstignire.

Bãtaia cu nuiele era o pedeapsã brutalã
care întotdeauna preceda execuþia pedepsei
capitale împotriva bãrbaþilor, deºi putea sã
fie ºi o pedeapsã separatã (cf. TDNT, s.v.
„mastigoô“ 4:517-9). Prizonierul era dezbrã-
cat, legat de obicei de un stâlp ºi bãtut pe
spate de cãtre mai mulþi gardieni folosind
biciuri scurte de piele în care erau prinse
bucãþi ascuþite de oase sau metal. Nu exista
nici o limitã în privinþa numãrului de lovituri.
Deseori aceastã pedeapsã era fatalã.

Pilat a pus ca Isus sã fie bãtut în speranþa
cã oamenilor li se va face milã ºi vor fi satis-
fãcuþi. Dar nici acest plan nu i-a reuºit,
pentru cã mulþimea insista în continuare sã-L
rãstigneascã (cf. Ioan 19:1-7).

(3) Batjocorirea lui Isus de cãtre solda-
þii romani (15:16-20; Mat. 27:27-31; Ioan
19:2-12) 

15:16. Dupã bãtaia lui Isus, care proba-
bil cã a avut loc afarã, în piaþa publicã, ostaºii
romani L-au dus, bãtut ºi sângerând, în (esô,
„înãuntru“) curte (cf. acelaºi cuvânt din
14:54, 66), adicã, în palat. Cuvântul latin
care a fost tradus (în COR) „palat“, este
praetorium ºi desemna reºedinþa oficialã a
guvernatorului (cf. Mat. 27:27; Ioan 18:28,
33; 19:9; Fapte 23:35).

Dupã ce au intrat, au chemat toatã ceata
(speiran, gr. pentru latinescul „cohorta“)
ostaºilor. De obicei o cohortã era formatã
din 600 de bãrbaþi, 1/10 dintr-o legiune, care
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numãra 6.000 de soldaþi. Dar în acest caz ar
fi putut fi un batalion auxiliar format din
200–300 de soldaþi, care l-au însoþit pe Pilat
de la Cezarea la Ierusalim.

15:17-19. Imitând prin ridiculizare hai-
nele regale ºi cununa auritã a unui domnitor
vasal, soldaþii L-au îmbrãcat pe Isus într-o
hainã de purpurã, o manta militarã decolo-
ratã ºi I-au pus pe cap o cununã de spini,
probabil spini de palmier. Cu aceastã „cu-
nunã“ soldaþii au reprezentat, fãrã sã vrea,
într-un mod plastic, blestemul lui Dumnezeu
asupra omenirii pãcãtoase, asupra lui Isus
(cf. Gen. 3:17-18). Matei consemneazã faptul
cã i-au pus în mânã o trestie, ca o replicã
batjocoritoare a unui sceptru (Mat. 27:29).

Apoi L-au ridiculizat prin cuvinte dis-
preþuitoare ºi acþiuni insultãtoare, batjocorind
omagiile cuvenite unui rege. Salutul batjoco-
ritor Plecãciune (Bucuraþi-vã), Împãratul
iudeilor, era echivalentul salutului roman
oficial „Ave, Caesar“. În limba greacã ver-
bele sunt la timpul imperfect (lucru reflectat
de cuvintele iarãºi ºi iarãºi care apar în
NIV), ceea ce denotã cã soldaþii continuau
sã-L loveascã pe Isus cu o trestie, probabil
presupusul Lui sceptru, „în capul“ Sãu pe
care se afla coroana de spini. Continuau
„sã-L scuipe“ (cf. Mar. 14:65) ºi îngenun-
cheau în semn de supunere batjocoritoare
faþã de regalitate. În toate acestea ei acþionau
dispreþuitor nu atât faþã de Isus  personal, cât
faþã de naþiunea supusã care demult îºi dorea
un rege al ei.

15:20. Apoi soldaþii L-au dezbrãcat pe
Isus de aºa-zisele Lui veºminte regale ºi
L-au îmbrãcat în hainele Lui. Apoi un
pluton de execuþie format din patru soldaþi
(cf. Ioan 19:23) sub comanda unui centurion
(sutaº), L-au dus în afara oraºului sã-L
rãstigneascã.

Suferinþele îndurate de Isus înaintea
autoritãþilor romane erau un exemplu pentru
cititorii lui Marcu, care aveau sã fie supuºi
unor încercãri similare înaintea autoritãþilor
pãgâne (cf. comentariilor de la Mar. 13:9-13).

2. RÃSTIGNIREA ªI MOARTEA LUI 
ISUS (15:21-41)
Moartea prin rãstignire era una dintre

cele mai crude forme de pedeapsã capitalã
inventatã vreodatã. Relatarea lui Marcu
despre suferinþele fizice ale lui Isus este vie,
dar nu foarte amplã. Ele erau pe planul al
doilea în comparaþie cu copleºitorul Lui
chin spiritual (cf. 14:36; 15:34). (Pentru
ordinea evenimentelor, vezi „Concordanþa

evenimentelor rãstignirii lui Isus“ de la Mat
27:32-38.)

a. Rãstignirea lui Isus ºi batjocura 
mulþimii (15:21-32)
(Mat. 27:32-44; Luca 23:26-43; 
Ioan 19:17-27)
15:21-22. De obicei un condamnat îºi

cãra singur patibulum-ul crucii, adicã piesa
orizontalã, care cântãrea aproximativ 45 de
kilograme, de-a lungul strãzilor oraºului,
pânã la locul rãstignirii. Isus a început sã o
ducã pe a Sa (cf. Ioan 19:17) dar era atât de
slãbit în urma biciuirii încât aproape de
poarta oraºului puterile L-au lãsat. Soldaþii au
prins un trecãtor dintre cei aflaþi în preajmã,
pe nume Simon ºi l-au silit sã ducã crucea
lui Isus restul drumului.

Simon era nãscut în Cirena, un oraº
important de pe coasta de nord a Africii, în
care exista o numeroasã colonie evreiascã
(Fapte 2:10). El era un imigrant care trãia
aproape de Ierusalim sau, mai probabil, un
pelerin care venise la Ierusalim pentru sãrbã-
toarea Paºtelui, dar care a trebuit sã stea la
câmp peste noapte pentru cã în oraº nu mai
erau camere pentru gãzduire. Numai Marcu îi
menþioneazã pe fiii lui Simon, Alexandru ºi
Ruf, arãtând prin aceasta ca ei erau ucenici
cunoscuþi cititorilor lui din Roma (cf. Rom.
16:13).

Soldaþii L-au adus pe Isus afarã din oraº
dar nu departe de ziduri (cf. Ioan 19:20), la
locul numit Golgota, o transliterare greceas-
cã a cuvântului aramaic care înseamnã Locul
cãpãþânii. „Calvar“ vine de la cuvântul din
latina vulgata calvaria, o formã a termenului
calva, „o cãpãþânã“ (un craniu — n.tr.).
Golgota era o colinã rotundã ºi stâncoasã (nu
era un deal sau un munte) ce aducea vag
cu forma unui craniu uman. Localizarea ei
exactã este incertã. Se afla fie în locul în
care se aflã actualmente Biserica Sfântului
Mormânt, considerat locul tradiþional începând
din secolul al IV-lea, fie la „Calvarul lui
Gordon“, o propunere mai recentã. Locul
tradiþional este mai plauzibil.

15:23-24. În concordanþã cu tradiþia rabi-
nicã, unele femei din Ierusalim procurau
bãuturi sedative pentru cei care erau pe cale
sã fie rãstigniþi, pentru a le micºora durerea
(cf. Prov. 31:6-7). Când au ajuns la Golgota,
probabil soldaþii romani I-au dat (lit,. „încer-
cau sã-I dea“) lui Isus o astfel de bãuturã, vin
amestecat cu smirnã, seva unei plante care
avea proprietãþi anestezice. Dar dupã ce a
gustat-o (cf. Mat. 27:34) Isus a refuzat sã o
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ia, hotãrând sã înfrunte suferinþa ºi moartea
în deplinãtatea facultãþilor Sale mintale.

Marcu a scris concis ºi simplu: L-au
rãstignit. Cititorii Sãi romani nu aveau
nevoie  de o descriere mai elaboratã, ºi el nici
nu a oferit vreuna. De obicei condamnatul era
dezbrãcat (cu excepþia unei þesãturi care îi
înconjura coapsele), întins pe pãmânt ºi
ambele antebraþe întinse îi erau bãtute în cuie
de piesa orizontalã a crucii. Apoi aceasta era
ridicatã ºi legatã de un stâlp vertical care era
deja înfipt în pãmânt, iar picioarele victimei
erau bãtute în cuie în acest stâlp. Un suport
de lemn fixat pe partea stâlpului pe care stã-
tea victima ajuta la sprijinirea corpului aces-
teia. Moartea prin epuizare totalã ºi sete era
dureroasã ºi înceatã ºi de obicei survenea
dupã douã sau trei zile. Câteodatã moartea
era grãbitã prin zdrobirea picioarelor victi-
melor (Ioan 19:31-33).

Lucrurile personale ale victimei deve-
neau proprietatea plutonului de execuþie. În
cazul lui Isus, grupul format din patru soldaþi
(cf. Ioan 19:23) „au tras la sorþi“, probabil cu
zaruri, pentru hainele Lui — un veºmânt inte-
rior ºi unul exterior, o centurã, sandalele ºi
probabil o acoperitoare pentru cap — ca sã
vadã ce sã ia fiecare. Fãrã sã vrea, ei au
împlinit Psalmul 22:18, un alt aspect al umi-
linþelor îndurate de Isus.

15:25. Folosind metoda evreiascã de nu-
mãrare a orelor de la rãsãritul (ºi apusul)
soarelui, numai Marcu consemneazã faptul cã
rãstignirea lui Isus a avut loc la ceasul al
treilea, adicã ora 9 dimineaþa. Aceasta pare
sã fie în dezacord cu expresia „la ceasul al
ºaselea“ din Ioan 19:14. Dar Ioan a folosit
metoda romanã (modernã) de numãrare a
orelor de la miezul nopþii (ºi seara); astfel el
a pus procesul lui Isus înaintea lui Pilat „la
ceasul al ºaselea“, adicã aproximativ la 6
dimineaþa. În intervalul de timp dintre 6 ºi 9 a
avut loc batjocura soldaþilor (cf. Mar. 15:16-
20), verdictul lui Pilat pentru cei doi hoþi (cf.
15:27) ºi pregãtirile pentru rãstignire.

15:26. Era un obicei roman de a se scrie
pe o tãblie de lemn numele condamnatului
ºi delictul de care se fãcea vinovat ºi de a
se prinde aceastã tãblie de crucea lui (Ioan
19:19). Toate cele patru Evanghelii redau
cuvintele scrise deasupra lui Isus, cu mici
deosebiri, datorate probabil faptului cã  a fost
scrisã în trei limbi (Ioan 19:20). Marcu pre-
cizeazã numai vina Lui: „Împãratul
iudeilor“ (cf. Mar. 15:2, 12). Inscripþia lui
Pilat se voia o insultã la adresa aspiraþiilor
evreilor la independenþã (cf. Ioan 19:21-22). 

15:27-28. Pilat L-a rãstignit pe Isus
între doi tâlhari care, ca ºi Baraba, erau
probabil vinovaþi de revoltã (cf. v. 7; Ioan
18:40). Probabil cã au fost judecaþi ºi con-
damnaþi pentru trãdare o datã cu Isus, pentru
cã erau familiarizaþi cu situaþia Lui (Luca
23:40-42).

Fãrã voia lui, Pilat a împlinit Isaia 53:12,
care este citat în Marcu 15:28 (NIV marg.,
KJV, cf. Luca 22:37).

15:29-30. Isus a fost din nou supus la
abuzuri verbale (cf. 14:65; 15:17-19).
Trecãtorii îºi bãteau joc de El (lit., „con-
tiuau sã-L defãimeze“). Expresia dãdeau
din cap se referã la un gest obiºnuit de luare
în derâdere (cf. Ps. 22:7; 109:25; Ier. 18:16;
Pl. 2:15). Ei Îl luau în zeflemea pentru
pretinsa Lui afirmaþie privind Templul (cf.
Mar. 14:58). Dacã El putea sã reconstru-
iascã Templul în trei zile (o mare realizare),
atunci cu siguranþã cã putea sã Se „mântu-
iascã“ (de la sôzô, „a elibera sau a salva“, cf.
5:23, 28, 34) pe Sine Însuºi de la moarte
„pogorându-Se de pe cruce“ (o realizare mai
micã).

15:31-32. Tot aºa ºi conducãtorii reli-
gioºi evrei îºi bãteau joc de El în mod indi-
rect în conversaþii purtate între ei. Vechea lor
dorinþã de a-L omorî se împlinea în sfârºit (cf.
3:6; 11:18; 12:12; 14:1, 64; 15:1, 11-13).
Cuvintele lor: Pe alþii i-a mântuit (de la
sôzô) se referã la miracolele Sale de vinde-
care, pe care nu le puteau nega (cf. 5:34;
6:56; 10:52). Dar ei îºi bãteau joc de El pen-
tru cã pãrea a nu avea putere sã „Se mântu-
iascã“ (de la sôzô, cf. 15:30) pe Sine Însuºi.
Ironic, cuvintele lor exprimau un profund
adevãr spiritual. Dacã Isus voia sã îi mântu-
iascã pe alþii, eliberându-i de sub puterea
pãcatului, atunci nu putea sã Se salveze
(elibereze) pe Sine Însuºi de suferinþele ºi
moartea care I-au fost date chiar de Dumne-
zeu sã le îndure (cf. 8:31).

Ei îºi bãteau joc ºi de afirmaþiile mesi-
anice ale lui Isus (cf. comentariilor de la
14:61-62), înlocuind cuvintele lui Pilat
„Împãratul iudeilor“ (cf. 15:26) cu Împã-
ratul lui Israel . L-au provocat sã-ªi
demonstreze afirmaþiile mesianice coborând
miraculos de pe cruce, aºa încât ei „sã vadã“
o dovadã de netãgãduit ºi „sã creadã“ cã
El este Mesia al lui Dumnezeu. Oricum,
problema nu era lipsa dovezilor, ci necredinþa
lor.

Cei doi oameni rãstigniþi împreunã cu
Isus de asemenea s-au unit ca sã-I adreseze
invective. Dar unul dintre ei s-a oprit repede

Marcu 15:25-32
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ºi I-a cerut Lui Isus sã-ªi aminteascã de El în
Împãrãþia Sa (Luca 23:39-43).

b. Moartea lui Isus ºi fenomenele care au 
însoþit-o (15:33-41)
(Mat. 27:45-56; Luca 23:44-49; 
Ioan 19:28-30)
Apoteotic, Marcu redã cinci fenomene

care au însoþit moartea lui Isus: (a) întune-
ricul (Mar. 15:33), (b) strigãtul lui Isus,
„Dumnezeul Meu…“ (v. 34), (c) strigãtul
tare al lui Isus (v. 37), (d) ruperea perdelei
dinãuntrul Templului de sus pânã jos (v. 38)
ºi (e) mãrturisirea fãcutã de sutaºul roman
(v. 39).

15:33. Isus a stat pe cruce timp de trei
ore în lumina zilei (9 dimineaþa pânã la
amiazã) ºi apoi la ceasul al ºaselea (la amia-
zã) un întuneric total a cuprins toatã þara
(Palestina ºi împrejurimile ei) pânã la ceasul
al nouãlea (ora 15; cf. comentariilor de la
v. 25). Întunericul, cauzat fie de un vânt de
praf sau de nori groºi, fie, mai probabil, de o
eclipsã de soare miraculoasã, era un semn
cosmic al judecãþii lui Dumnezeu împotriva
pãcatului omenirii (cf. Is. 5:25-30; Amos
8:9-10; Mica 3:5-7; Þef. 1:14-15) care cãdea
acum asupra lui Isus (cf. Is. 53:5-6; 2 Cor.
5:21). Mai exact, întunericul exemplifica
judecata lui Dumnezeu împotriva lui Israel
care L-a respins pe Mesia, purtãtorul pãca-
telor (cf. Ioan 1:29). Întunericul reprezenta
ceea ce exprima strigãtul lui Isus (Mar.
15:34). 

15:34. Marcu (ºi Matei) menþioneazã
numai aceasta din cele ºapte rostiri ale lui
Isus de pe cruce. În ceasul al nouãlea (ora
15) Isus a strigat… Eloi, Eloi (cuvântul
aram. folosit pentru ebr. ‘Elî, ‘Elî) lama sa-
bactani (aram., de la Ps. 22:1). Marcu traduce
aceastã afirmaþie în greceºte pentru cititorii
sãi, care în româneºte înseamnã, Dumne-
zeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce (lit.,
„din ce [motiv]“) M-ai pãrãsit? (lit., „M-ai
abandonat“). 

Acesta era mai mult decât strigãtul unui
neprihãnit care suferea afirmându-ºi credinþa
cã Dumnezeu îl va face sã triumfe (contrast
între Ps. 22:1 ºi Ps. 22:28). Isus nu S-a simþit
doar abandonat. Strigãtul lui Isus era expresia
mai multor realitãþi: (a) abandonarea de cãtre
Dumnezeu Tatãl într-un sens juridic ºi nu
relaþional ºi (b) confirmarea profundã a rela-
þiei lui Isus cu Dumnezeu. Purtând blestemul
pãcatului ºi judecata lui Dumnezeu împotriva
pãcatului (cf. Deut. 21:22-23; 2 Cor. 5:21;
Gal. 3:13), El a experimentat insondabila

oroare a separãrii de Dumnezeu care nu Se
poate uita la pãcat (cf. Hab. 1:13). Acesta
este rãspunsul la întrebarea lui Isus „Pentru
ce?“ Murind pentru pãcãtoºi (Mar. 10:45;
Rom. 5:8; 1 Pet. 2:24; 3:18), El a experimen-
tat despãrþirea de Dumnezeu.

De asemenea strigãtul lui Isus a afirmat
încrederea lui nestrãmutatã, reflectatã în
cuvintele „Dumnezeul Meu, Dumnezeu Meu“.
Aceasta este singura dintre rugãciunile con-
semnate ale lui Isus în care El nu foloseºte
cuvântul „Ava“ când I se adreseazã lui
Dumnezeu Tatãl (cf. Mar. 14:36). Departe de
a renunþa la El, Isus afirmã cã Dumnezeu este
Tatãl Sãu. Isus a murit pãrãsit de Tatãl pentru
ca poporul Lui sã-L poatã avea pe Dumnezeu
ca Dumnezeul lor ºi ca sã nu fie pãrãsiþi
niciodatã (cf. Evr. 13:5). 

15:35-36. Unii dintre evreii care erau
împrejur se pare cã au înþeles greºit sau, mai
degrabã, în batjocurã, au rãstãlmãcit delibe-
rat strigãtul lui Isus ca pe o chemare adresatã
lui Ilie. Credinþa popularã evreiascã susþinea
cã Ilie venea în timpuri de necaz ca sã-i
izbãveascã pe cei neprihãniþi care sufereau.

Probabil ca rãspuns la cuvintele pe care
le-a adãugat Isus: „Mi-e sete“ (Ioan 19:28-
29), unul din cei ce stãteau aproape, probabil
un soldat roman, a înmuiat un burete în oþet
diluat cu o amestecãturã de ouã ºi apã, o
bãuturã obiºnuitã, ieftinã, ºi l-a ridicat într-o
trestie la gura lui Isus pentru a putea bea
ceva rãcoritor (cf. Ps. 69:21). Crucea lui Isus
era probabil mai înaltã decât de obicei, El
atârnând astfel la 60–90 de centimetri de
pãmânt. Dacã bãutura Îi prelungea viaþa,
spectatorii aveau ºansa „sã vadã“ dacã Ilie
va veni ca sã-L pogoare de pe cruce.

În Marcu, cuvintele Lãsaþi sã vedem
dacã va veni Ilie sã-L pogoare de pe cruce!
au fost rostite de cãtre soldat adresându-se
celor ce stãteau împrejur, înainte ca sã-I ofere
de bãut lui Isus. Verbul este la plural. În
Matei 27:49 aceleaºi cuvinte apar ca fiind
rostite de cãtre cei ce erau împrejur cãtre
soldat, se pare cã în timp ce acesta îi dãdea
lui Isus sã bea. Verbul este la singular. Am-
bele sunt ironii despre Ilie care ar veni  sã-L
salveze.

15:37. „Strigãtul tare“ al lui Isus (Luca
23:46) înainte ca „sã-ªi dea duhul“ indicã
faptul cã El nu a murit aºa cum mureau de
regulã cei rãstigniþi (cf. Mar. 15:39). De obi-
cei , o astfel de persoanã suferea de o
obosealã extremã o lungã perioadã de timp
(deseori douã sau trei zile) ºi apoi intra în
comã înainte de a muri. Dar Isus a fost

Marcu 15:33-37
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complet conºtient pânã la sfârºit; moartea Lui
a venit voluntar ºi deodatã. Acest lucru l-a
mirat pe Pilat (cf. v. 44).

15:38. O datã cu moartea lui Isus per-
deaua dinãuntrul templului (naou, „sanctu-
ar“ cf. 11:11) s-a rupt în douã de sus pânã
jos. Verbul pasiv ºi direcþia ruperii indicã
faptul cã aceasta a fost acþiunea lui Dumne-
zeu. Nu existã nici o îndoialã cã a fost obser-
vatã ºi raportatã de preoþii (cf. Fapte 6:7) care
în acel moment aduceau jertfa de searã.
Aceasta putea fi perdeaua exterioarã atârnatã
între sanctuarul propriu-zis ºi curtea din faþã
(Ex. 26:36-37) sau perdeaua interioarã ce
separa locul sfânt de locul preasfânt (Ex.
26:31-35). Dacã a fost perdeaua exterioarã,
atunci ruptura era un semn public ce con-
firma cuvintele lui Isus despre judecata
împotriva Templului, împlinite mai târziu în
70 d.Hr. (cf. Mar. 13:2). Probabil cã s-a rupt
perdeaua interioarã, fiind un semn cã moartea
lui Isus a fãcut sã înceteze nevoia jertfelor
pentru pãcate ºi a deschis o nouã cale a vieþii
ºi accesul liber ºi direct la Dumnezeu (Evr.
6:19-20; 9:6-14; 10:19-22).

15:39. Sutaºul care sta în faþa lui Isus
ºi care observa aceste întâmplãri neobiºnuite
(cf. v. 33-37) era ofiþerul roman neevreu care
conducea plutonul de execuþie (cf. v. 20)
fiind astfel sub comanda lui Pilat (cf. v. 44).
Numai Marcu foloseºte cuvântul grecesc
kentyriôn („sutaº“, centurion), o transliterare
a unui cuvânt latin ce-l desemna pe coman-
dantul unui detaºament de o sutã de soldaþi
(de asemenea, v. 44-45). Toþi ceilalþi scriitori
ai Noului Testament folosesc cuvântul
echivalent grecesc hekatontarchos, tradus ºi
prin „sutaºul“ (ex. Mat. 27:54). Acest lucru
este o dovadã în plus cã Marcu a scris pentru
un public cititor roman (vezi Introducere).

Modul în care a murit Isus, în special
ultimul Sãu strigãt (cf. Mar. 15:37), l-a fãcut
pe sutaº sã declare: Cu adevãrat (lit., „Desi-
gur cã“, în ciuda tuturor insultelor care susþi-
neau contrariul, cf. Mat. 27:40; Ioan 19:7),
omul acesta era, din perspectiva sutaºului,
Fiul lui Dumnezeu.

Probabil cã ofiþerul roman nu a folosit
expresia „Fiul lui Dumnezeu“ în sensul ei
particular creºtin, ca o referinþã la divinitatea
lui Isus (cf. Luca 23:47). Din cauza mediului
sãu pãgân de provenienþã, poate cã L-a
considerat pe Isus ca „om divin“, extraordi-
nar, foarte asemãnãtor împãratului roman,
care era aclamat ca „fiul lui Dumnezeu“ (cf.
comentariilor de la Mar. 12:16). În conse-
cinþã, unii comentatori au tradus expresia cu

articolul nehotãrât, „un fiu al lui Dumnezeu“
(NIV marg. ºi „Fiu al lui Dumnezeu“, GBV).
Totuºi, Marcu a privit declaraþia în sensul ei
particular creºtin; sutaºul, fãrã sã vrea, a spus
mai mult decât ºtia.

Mãrturia sutaºului este punctul culmi-
nant al dezvãluirii identitãþii lui Isus de cãtre
Marcu (cf. comentariilor de la 1:1; 8:29-30).
Aceastã mãrturisire fãcutã de un ofiþer
roman, deci neevreu, contrasteazã cu reacþia
batjocoritoare a celor menþionaþi în 15:29-32,
35-36. Mãrturisirea unui neevreu exemplificã
de asemenea adevãrul semnificat de ruperea
perdelei.

15:40-41. Pe lângã mulþimea batjocori-
toare ºi pe lângã soldaþii romani, acolo erau
ºi niºte femei devotate lui Isus, care ºi ele (în
gr.) priveau cu atenþie, observând de depar-
te toate cele care se întâmplau. Mai devreme
în acea zi — probabil înainte de ceasul al
ºaselea (amiazã, v. 33) — ele stãteau
„aproape de cruce“ (Ioan 19:25-27).

Maria Magdalina, al cãrei nume indicã
faptul cã era din Magdala, un sat situat pe
þãrmul vestic al Mãrii Mediterane, pe care
Isus a eliberat-o de demonii care o stãpâneau
(Luca 8:2, ea nu este femeia pãcãtoasã din
Luca 7:36-50). A doua, Maria („cealaltã
Maria“, Mat. 27:61) este deosebitã de cele-
lalte prin menþionarea numelor fiilor ei,
Iacov cel mic (în staturã ºi/sau în vârstã) ºi
a lui Iose, care se pare cã erau bine cunoscuþi
în Biserica Primarã. Salome, al cãrei nume
apare numai în Marcu (Mar. 15:40; 16:1), era
mama fiilor lui Zebedei, ucenicii Iacov ºi
Ioan (Mat. 20:20; 27:56). Ea era probabil
sora mamei lui Isus, pe care Marcu nu a
menþionat-o (Ioan 19:25).

Pe când Isus Se afla în Galilea, aceste
trei femei obiºnuiau sã-L urmeze (timpul
imperf.) din loc în loc ºi sã se îngrijeascã
(„slujeau“, imperf.) de nevoile Sale materiale
(cf. Luca 8:1-3). Multe alte femei care nu
L-au însoþit în mod regulat erau de asemenea
acolo. Ele se suiserã împreunã cu El la
Ierusalim pentru sãrbãtoarea Paºtelui, spe-
rând probabil cã El va întemeia Împãrãþia Sa
mesianicã (cf. Mar. 10:35-40; 15:43).

Marcu menþioneazã cã femeile au fost
martore oculare ale rãstignirii în anticiparea
rolului lor de martor ocular la îngroparea lui
Isus (15:47) ºi la învierea Lui (16:1-8). Devo-
tamentul lor l-a întrecut pe acela al celor
unsprezece ucenici, care L-au pãrãsit (14:50).
Poate cã Marcu a scris aceste cuvinte cu
intenþia de a încuraja pe femeile din biserica
din Roma la o viaþã plinã de credincioºie.

Marcu 15:38-41
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3. ÎNMORMÂNTAREA LUI ISUS 
ÎNTR-UN MORMÂNT DIN 
APROPIERE (15:42-47)
(MAT. 27:57-61; LUCA 23:50-56; 
IOAN 19:38-42)
15:42-43. Înmormântarea lui Isus a fost

confirmarea oficialã a morþii Sale, un punct
important în predicile creºtinismului primar
(cf. 1 Cor. 15:3-4). Denumirea de ziua Pre-
gãtirii este folositã aici ca termen tehnic
pentru a desemna ziua de vineri, ziua dinain-
tea Sabatului (sâmbãtã), conform explcaþiei
lui Marcu pentru cititorii sãi neevrei. Din
moment ce în ziua sabatului evreiesc nu era
permisã nici o muncã, vinerea era folositã ca
zi de pregãtire. Aceastã referinþã confirmã
faptul cã Isus a fost rãstignit vineri, 15 Nisan
(cf. comentariilor de la Mar. 14:1a, 12, 16).
„S-a înserat“ se referã la orele dintre mijlocul
dupã-amiezii (ora 15) ºi apus, când se sfârºea
ziua de vineri ºi începea sabatul.

Conform legii romane, eliberarea trupu-
lui neînsufleþit al unui om rãstignit era decisã
doar de cãtre magistratul imperial. De obicei
o astfel de cerere fãcutã de rudele victimei
era satisfãcutã, dar uneori trupul era lãsat pe
cruce sã putrezeascã sau sã fie mâncat de
animalele de pradã ori de pãsãri ºi rãmãºiþele
erau aruncate într-o groapã comunã. Legea
evreiascã cerea ca trupurile celor morþi sã
fie îngropate cum se cuvine, chiar ºi cele ale
criminalilor executaþi (cf. Mishnah Sanhe-
drin 6. 5). De asemenea, legea spunea cã cei
ce mureau atârnaþi trebuia sã fie daþi jos ºi
îngropaþi înainte de apus (cf. Deut. 21:23).

Cunoscând aceste reguli, Iosif din
Arimatea „s-a dus“ la Pilat ca sã cearã
trupul lui Isus pentru ca sã-L înmormânteze.
El a fãcut acest lucru când s-a înserat (lit.,
„când seara sosise deja“, i.e., probabil în jurul
orei 16). Acest lucru ne aratã caracterul
urgent al acþiunii sale.

Deºi Iosif locuia probabil în Ierusalim,
era originar din Arimatea, un oraº aflat la 32
kilometri nord-vest de Ierusalim. El era un
om bogat (Mat. 27:57), un sfetnic cu vazã al
Soborului (bouleutçs), Soborul fiind denu-
mirea datã de neevrei Sinedriului. Iosif nu a
aprobat decizia Sinedriului de a-L omorî pe
Isus (Luca 23:51). El personal aºtepta
Împãrãþia lui Dumnezeu (cf. Mar. 1:15),
lucru care aratã cã era un fariseu cu adevãrat
devotat. El L-a considerat pe  Isus Mesia, dar
pânã la moartea lui Isus fusese un ucenic în
secret (Ioan 19:38).

Iosif ºi-a adunat curajul ºi a îndrãznit sã
se ducã la Pilat, lucru menþionat doar în

Marcu. Acþiunea lui era îndrãzneaþã deoare-
ce: (a) el nu era înrudit cu Isus; (b) cererea lui
era o favoare care foarte probabil i-ar fi fost
refuzatã din principiu, din moment ce Isus
fusese executat pentru trãdare; (c) risca sã fie
necurat din punct de vedere ceremonial, pen-
tru cã ar fi atins un cadavru; (d) cererea lui
reprezenta o mãrturisire de loialitate perso-
nalã faþã de Isus cel rãstignit, mãrturisire care
fãrã îndoialã cã ar fi atras ostilitatea colegilor
sãi. El nu mai era un ucenic în secret — lucru
de care Marcu a vrut sã-i convingã pe cititorii
sãi.

15:44-45. Pilat s-a mirat (ethaumasen,
„uimit“, cf. 5:20) cã Isus a murit aºa de
curând (cf. comentariilor de la 15:37). El l-a
chemat pe „sutaºul“ care condusese opera-
þiunea de rãstignire (v. 39) pentru a afla
dintr-o sursã demnã de încredere dacã ceea ce
i s-a spus era adevãrat. O datã ce s-a asigurat
cã Isus a murit, Pilat a dãruit (lit., „a dãruit
ca un cadou“, i.e., fãrã a cere o platã) trupul
(to ptôma, „cadavrul“) lui Iosif. Rãspunsul
favorabil al lui Pilat la cererea lui Iosif era
excepþional; probabil s-a datorat convingerii
lui cã Isus era nevinovat (cf. v. 14-15). Numai
Marcu menþioneazã întrebarea pusã de Pilat
sutaºului, subliniind astfel pentru cititorii sãi
romani cã moartea lui Isus a fost confirmatã
de un ofiþer al armatei Romei.

15:46-47. Fãrã îndoialã cã Iosif a avut
servitori care l-au ajutat sã aducã la îndepli-
nire aºa cum se cuvine înmormântarea înainte
de apus, un timp scurt de aproape douã ore.
Nicodim, membru al Sinedriului, coleg cu
Iosif, i s-a alãturat, fiind înþeleºi probabil
dinainte (Ioan 19:39-40).

Dupã ce trupul lui Isus a fost dat jos de
pe cruce, a fost probabil spãlat (cf. Fapte
9:37) înainte de a fi înfãºurat strâns în fâºii
de „pânzã de in“ cu mirodenii aromate puse
între fâºii. Toate acestea erau conforme cu
obiceiurile evreieºti de înmormântare (Ioan
19:39-40).

Apoi trupul a fost dus într-o grãdinã din
apropiere ºi pus într-un mormânt de piatrã
nefolosit care-i aparþinuse lui Iosif, (Mat.
27:60; Ioan 19:41-42), sãpat în stâncã.
Mormântul a fost acoperit cu o piatrã în
formã de disc uriaº, care a fost rostogolitã în
jos pe o pantã pânã s-a fixat perfect în faþa
intrãrii pentru a bloca accesul în interior.
Pentru a rostogoli acea piatrã înapoi în sus ar
fi fost nevoie de puterea mai multor bãrbaþi.

Douã femei care au fost martore la moar-
tea lui Isus (cf. Mar. 15:40) se uitau (lit.,
„observau“, timpul imperf.) cu interes unde-L

Marcu 15:42-47
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puneau. Se pare cã cealaltã femeie s-a întors
acasã sã facã pregãtirile pentru sabat, o zi de
odihnã (Luca 23:56).

IX. Învierea lui Isus din morþi aproape de 
Ierusalim (16:1-8) 
(Mat. 28:1-8; Luca 24:1-12; 
Ioan 20:1-10)
Relatãrile învierii din cele patru Evan-

ghelii conþin mai multe diferenþe cu privire la
detaliile consemnate (ex., numãrul ºi numele
femeilor care au venit la mormânt, numãrul
îngerilor mesageri care au apãrut ºi reacþia
femeilor la anunþul învierii). Nici unul dintre
scriitori nu a relatat toate faptele: ei au fost
liberi (în cadrul limitelor adevãrului) sã rezu-
me, sã particularizeze ºi sã sublinieze diferite
aspecte ale aceluiaºi eveniment. Diferenþele
consemnate reflectã efectul natural al acestui
eveniment unic asupra martorilor diferiþi,
confirmând astfel învierea ca eveniment
istoric (vezi tabelul „Patruzeci de zile — de
la înviere la înãlþare“ de la Mat. 28:1-4).

A. Sosirea femeilor la mormânt (16:1-5)
16:1. „Sabatul“, sâmbãta (16 Nisan) s-a

încheiat la apus ºi pentru evrei începea o
nouã zi, duminica (17 Nisan). În acea searã,
dupã apus, femeile care au fost martore la
moartea ºi înmormântarea lui Isus (cf. 15:40,
47) au cumpãrat miresme, uleiuri aromate,
ca sã se ducã sã ungã trupul lui Isus (lit.,
„pe El“) în dimineaþa urmãtoare. Acest lucru
indicã faptul cã ele nu se aºteptau ca Isus sã
învie din morþi (cf. 8:31; 9:31; 10:34).

Miresmele se turnau peste cadavru
pentru a contracara mirosul de putrezire ºi
ca o expresie simbolicã de devotament
din iubire. Îmbãlsãmarea nu era un obicei
evreiesc.

16:2-3. Dis-de-dimineaþa, în ziua din-
tâi a sãptãmânii (duminicã, 17 Nisan) pe
când rãsãrea soarele femeile s-au dus la
mormânt. Ele au plecat de acasã în timp ce
era încã întuneric (cf. Ioan 20:1) ºi au ajuns
la mormânt la scurt timp dupã ce a rãsãrit
soarele.

Douã dintre ele ºtiau cã o „piatrã“ mare
fusese rostogolitã în faþa „uºii mormântului“
(cf. Mar. 15:47). Numai Marcu relateazã
îngrijorarea lor în privinþa problemei practice
a rostogolirii ei. Evident ele nu ºtiau de
sigiliul oficial pus pe mormânt sau de
prezenþa gãrzilor (cf. Mat. 27:62-66).

16:4-5. Când femeile au ajuns la locul
scenei, ºi-au ridicat ochii spre mormânt ºi
imediat ºi-au dat seama cã piatra… fusese

prãvãlitã, pentru cã (gar, cf. 1:16) era
foarte mare, ºi deci uºor de vãzut.

Femeile au intrat în prima încãpere a
„mormântului“, care conducea spre încãperea
interioarã a mormântului. Ele au fost uimite
sã vadã un tinerel (neaniskon, cf. 14:51) ºe-
zând la dreapta, probabil în faþa camerei
mortuare. Circumstanþele unice, descrierea
scenei ºi mesajul revelator (16:6-7) indicã
faptul cã Marcu l-a considerat un mesager
angelic trimis de Dumnezeu, deºi Marcu l-a
numit tânãr, aºa cum le-a apãrut femeilor.
„Veºmântul alb“ ilustreazã originea lui divinã
ºi splendoarea sa (cf. 9:3).

Luca (24:3-4) ºi Ioan (20:12) menþio-
neazã prezenþa a doi îngeri, numãrul necesar
pentru o mãrturie validã (cf. Deut. 17:6), dar
Matei (28:5) ºi Marcu se referã numai la
unul, probabil cel care vorbea.

Femeile s-au înspãimântat (exetham-
bçthçsan, cf. Mar. 9:15; 14:33) când l-au
întâlnit pe mesagerul divin. Acest verb care
sugereazã emoþii puternice (folosit numai de
cãtre Marcu în NT) exprimã îngrijorarea
copleºitoare în faþa a ceva ce este ieºit din
comun (cf. 16:8).

B. Anunþul îngerului (16:6-7)
16:6. Sesizând îngrijorarea femeilor,

îngerul le-a poruncit: Nu vã înspãimântaþi
(cf. acelaºi verb v. 5). Ele „cãutau“ (zçteite)
cadavrul lui Isus, omul din Nazaret, care a
fost rãstignit, dorind sã-l ungã (cf. v. 1). Dar
îngerul le-a anunþat: A înviat! („El a fost
înviat“, çgerthç) indicând faptul cã învierea
era acþiunea lui Dumnezeu, lucru subliniat în
Noul Testament (cf. Fapte 3:15; 4:10; Rom.
4:24; 8:11; 10:9; 1 Cor. 6:14; 15:15; 2 Cor.
4:14; 1 Pet. 1:21). Trupul Sãu nu era acolo
aºa cum bine puteau vedea. Mormântul era
gol!

Mesajul îngerului L-a identificat clar pe
Cel Înviat ca fiind Cel Rãstignit, ambele
denumiri referindu-se la aceeaºi Persoanã
istoricã ºi a explicat înþelesul mormântului
gol. Certitudinea învierii se bazeazã pe
mesajul îngerului trimis de Dumnezeu pe
care oamenii, cei de atunci ºi cei de acum,
sunt chemaþi sã-l creadã. Faptul istoric al
mormântului gol îl confirmã.

16:7. Femeile au primit o sarcinã. Tre-
buia sã se ducã ºi sã „le spunã“ ucenicilor lui
Isus cã Îl vor întâlni în Galilea. Cuvintele   ºi
lui Petru, care apar doar în Marcu, sunt
semnificative, deoarece majoritatea materia-
lului cuprins în Marcu provenea de la Petru.
El a fost singurul menþionat cu numele, nu
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din cauzã cã ieºea în evidenþã între ucenici,
ci pentru cã a fost iertat, ºi deci fãcea încã
parte dintre cei unsprezece, în ciuda faptului
cã Îl renegase pe Isus de trei ori (cf. 14:66-72).

Mesajul cã Isus merge înaintea (de la
proagô) lor în Galilea le-a adus ucenicilor
aminte de promisiunea pe care le-o fãcuse El
cã vor fi din nou împreunã (cf. acelaºi verb
în 14:28). Urmaºii Sãi „Îl vor vedea“ acolo,
fapt ce înseamnã cã Cel Înviat va apãrea îna-
intea lor (cf. 1 Cor. 15:5). Aceasta nu se refe-
rã, cum spun unii, la cea de-a doua Lui
venire. Tema cãlãtoriei din Evanghelia dupã
Marcu (cf. introducerii la Mar. 8:31; de ase-
menea 10:32a) nu s-a sfârºit cu moartea lui
Isus, pentru cã Isus Cel înviat continua sã îi
conducã pe urmaºii Sãi.

Aceste femei au fost primele care au au-
zit vestea despre învierea lui Isus, dar iniþial
ele nu au fost crezute pentru cã în legea
evreilor femeile nu erau considerate martori
credibili. Ucenicii nu s-au dus în Galilea
imediat. Celelalte manifestãri ale lui Isus în
apropierea Ierusalimului erau necesare
pentru a-i convinge de realitatea învierii Sale
(cf. Ioan 20:19-29).

C. Rãspunsul femeilor la vestea învierii lui 
Isus (16:8)
16:8. Ele au ieºit afarã din mormânt

pentru cã (gar; cf. 1:16) erau cuprinse de
cutremur (tromos, un substantiv) ºi de spai-
mã (uimire, ekstasis; cf. 5:42). O vreme n-au
spus nimãnui nimic (Mat. 28:8), o negaþie
dublã în limba greacã, prezentã doar în Marcu,
cãci (gar) se temeau (ephobounto, cf. Mar.
4:41; 5:15, 33, 36; 6:50-52; 9:32; 10:32).

Rãspunsul lor era similar cu cel al lui Pe-
tru de la schimbarea la faþã (cf. 9:6). Teama
lor se datora dezvãluirii minunate a prezen-
þei lui Dumnezeu ºi puterii Sale în învierea lui
Isus din morþi. Ele au fost copleºite de o
teamã plinã de reverenþã ºi au tãcut.

Câþiva comentatori cred cã Marcu ºi-a
încheiat Evanghelia la acest punct. Sfârºitul
abrupt este consecvent cu stilul lui Marcu ºi
puncteazã dezvoltarea temei fricii ºi uimirii
de-a lungul Evangheliei sale. Cititorul este
lãsat sã mediteze cu veneraþie la înþelesul
mormântului gol, aºa cum a fost el interpretat
de mesajul revelator al îngerului (cf. comen-
tariilor de mai jos, la 16:9-20).

X. Un epilog controversat (16:9-20)

Ultimele douãsprezece versete din Marcu
(16:9-20), cunoscute drept „încheierea mai

lungã a lui Marcu“, constituie una dintre cele
mai dificile ºi disputate probleme textuale
din Noul Testament. Aceste versete au fost
incluse sau omise din textul original al lui
Marcu? Majoritatea traducerilor engleze mo-
derne atrag atenþia asupra acestei probleme
într-un anume mod, cum ar fi adãugarea unei
note explicative la versetul 9 (NASB),
despãrþind aceastã secþiune de versetul 8 cu o
notã explicativã (NIV) sau tipãrind întreaga
secþiune pe margine (RSV).

Dovezile externe sunt: (1) Primele douã
(datând din secolul al IV-lea) manuscrise
(Sinaiticus ºi Vaticanus) omit versetele, deºi
scribii respectivi au lãsat spaþii libere dupã
versetul 8, sugerând cã ei ºtiau de existenþa
unei încheieri mai lungi, dar pe care nu
o aveau în manuscrisul pe care îl copiau.
(2) Majoritatea celorlalte manuscrise (înce-
pând din secolul al V-lea), cât ºi versiuni
anterioare susþin includerea versetelor 9-20.
(3) Mai multe manuscrise de mai târziu
(secolul al  VII-lea ºi ulterior), cât ºi versiuni
anterioare au „o încheiere mai scurtã“ dupã
versetul 8, care în mod cert nu este originalã,
dar toate aceste manuscrise (cu excepþia
unuia) continuã cu versetele 9-20. (4) Primii
scriitori patristici — cum ar fi Iustin Martirul
(Apologia, 1. 45, ca. 148 d.Hr.), Tatian
(Diatessaron, ca. 170 d.Hr.) ºi Irineu care a
citat versetul 19 (Against Heresies, 3. 10. 6)
— susþin includerea acestor versete. Totuºi,
Eusebiu (Questions to Marinus 1, ca. 325
d.Hr.) ºi Ierom (Epistle 120. 3; ad Hedibiam,
ca. 407 d.Hr.) au spus cã versetele 9-20
lipseau din manuscrisele greceºti cunoscute
lor. (5) Un manuscris armenian din secolul X
atribuie versetele 9-20 „prezbiterului Ariston“,
probabil Aristion contemporanul lui Papias
(60-130 d.Hr.), care era un ucenic al apos-
tolului Ioan. (6) Dacã Marcu a încheiat
abrupt la versetul 8, atunci este uºor de înþe-
les de ce unii dintre primii copiºti au vrut sã
alcãtuiascã o încheiere „potrivitã“ pentru
Evanghelie din alte surse înzestrate cu autori-
tate. Totuºi, dacã versetele 9-20 fãceau parte
din original, este dificil sã înþelegem de ce
primii copiºti le-au omis.

Dovezile interne se referã la urmãtoa-
rele lucruri: (1) Tranziþia de la versetul 8 la
versetul 9 implicã o schimbare abruptã a
subiectului de la „femei“ la „Isus“, subiectul
presupus — „presupus“ deoarece Numele
Sãu, (deºi apare în COR — n.tr.), nu este
menþionat în textul grecesc (nici în GBV —
n.tr.) — al versetului 9. (2) Maria Magdalena
este prezentatã printr-o propoziþie explicativã
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în versetul 9 ca ºi cum nu ar mai fi fost men-
þionatã în 15:40, 47 ºi în 16:1. (3) Aproape
1/3 din cuvintele importante în limba greacã
din versetele 9-20 nu-i sunt caracteristice lui
Marcu, adicã ele nu apar altundeva în Marcu
sau sunt folosite diferit faþã de stilul lui
Marcu de dinainte de versetul 9. (4) Stilului
literar grecesc îi lipsesc detaliile pline de
viaþã atât de caracteristice naraþiunii istorice a
lui Marcu. (5) Ar fi fost de aºteptat ca Marcu
sã includã o manifestare a lui Isus de dupã
înviere în faþa ucenicilor în Galilea (14:28;
16:7), dar se pare cã apariþiile amintite în
versetele 9-20 au avut loc în Ierusalim sau
aproape de Ierusalim. (6) Matei ºi Luca con-
semneazã aceleaºi lucruri ca ºi Marcu pânã
la versetul 8, apoi diferã notabil, ceea ce
dovedeºte cã Evanghelia dupã Marcu ºi-a
început existenþa literarã fãrã versetele 9-20.

Comentatori la fel de valoroºi se deo-
sebesc foarte mult în pãrerile lor privind
aceastã problemã ºi ajung la concluzii dife-
rite. Cei care includ aceste versete în lumina
preponderenþei ºi rãspândirii dovezilor externe
trebuie totuºi sã aducã argumente convingã-
toare împotriva dovezilor interne care par sã
diferenþieze aceste versete de restul Evan-
gheliei. ªi cei care omit aceste versete trebuie
totuºi sã aducã argumente concludente
împotriva atestãrii pe scarã largã în manu-
scrisele primare ºi sã dea un motiv convingã-
tor pentru încheierea aparent abruptã din ver-
setul 8. Au fost sugerate patru soluþii posibile
la aceastã problemã. (1) Marcu ºi-a încheiat
Evanghelia, dar încheierea originalã a fost
pierdutã sau distrusã într-un mod acum
necunoscut, înainte de a fi copiatã. (2) Marcu
ºi-a încheiat Evanghelia, dar încheierea ori-
ginalã a fost deliberat înlãturatã dintr-un
motiv acum necunoscut. (3) Marcu nu a putut
sã-ºi încheie Evanghelia dintr-un motiv
necunoscut — posibil moartea lui neaºteptatã.
(4) Marcu a intenþionat sã îºi încheie Evan-
ghelia la versetul 8.

Dintre aceste opþiuni, primele douã sunt
cel mai puþin probabile, deºi opinia general
acceptatã este cã încheierea originalã s-a
pierdut accidental. Dacã Evanghelia lui
Marcu a fost scrisã pe un sul ºi nu sub formã
de codex (format de carte, cu pagini), locul
încheierii ar fi fost în interiorul sulului, ºi
deci ar fi fost puþin probabil sã se distrugã
mijlocul sulului, nu începutul lui. Dacã se
presupune cã Evanghelia dupã Marcu este
incompletã, cea mai puþin probabilã este a
treia variantã dar, datoritã naturii ei, nu poate
fi confirmatã. Þinând seama de motivul

„fricii“, în raport cu urmaºii lui Isus (cf. v. 8),
din Marcu, mulþi comentatori moderni
înclinã spre a patra variantã.

La o concluzie finalã a acestei probleme
probabil cã nu se poate ajunge pe baza date-
lor cunoscute pânã azi. O pãrere care pare sã
ia în calcul dovezile relevante ºi sã ridice cel
mai mic numãr de obiecþii este cã (a) Marcu
ºi-a încheiat Evanghelia la versetul 8 ºi
(b) versetele 9-20, deºi scrise sau compilate
de cãtre un scriitor creºtin anonim, sunt
autentice din punct de vedere istoric ºi fac de
asemenea parte din canonul nou-testamental
(cf. cu ultimul capitol din Deut.). Conform
acestui punct de vedere, versetele 9-20 au
fost adãugate dupã versetul 8 foarte devreme
în transmiterea Evangheliei lui Marcu
(probabil la puþin timp dupã anul 100 d.Hr.),
fãrã nici o încercare de a le potrivi cu voca-
bularul ºi stilul lui Marcu. Este posibil ca
aceste versete sã fie niºte extrase prescurtate
din relatãrile evenimentelor de dupã înviere
gãsite în celelalte Evanghelii, despre care se
ºtiu prin tradiþia oralã cã au fost aprobate de
apostolului Ioan, care a trãit pânã aproape
de sfârºitul primului secol. Astfel materialul
a fost inclus destul de devreme în procesul
de transmitere al Evangheliei dupã Marcu
pentru a-ºi câºtiga recunoaºterea ºi accep-
tarea de cãtre Bisericã, ca parte din Scriptura
canonicã. Aceste versete se potrivesc cu
restul Scripturii. Dezvoltarea temei credinþei
ºi a necredinþei este factorul unificator al
pasajului.

A. Trei dintre apariþiile lui Isus dupã 
învierea Sa (16:9-14)
Aceastã secþiune conþine trei dintre

apariþiile lui Isus de dupã înviere, înainte
de înãlþarea Sa (vezi tabelul „Patruzeci de
zile — de la înviere la înãlþare“ de la Mat.
28:1-4).

1. ARÃTAREA ÎN FAÞA MARIEI 
MAGDALENA ªI NECREDINÞA 
URMAªILOR SÃI (16:9-11)
(IOAN 20:14-18)
16:9-11. Aceste versete trec brusc la

întoarcerea Mariei Magdalena la mormânt în
timp ce era încã dimineaþa (cf. „dis-de-
dimineaþa“ v. 2) în aceeaºi zi. Deºi a fost
menþionatã de trei ori pânã acum în Marcu
(cf. 15:40, 47; 16:1), ea este identificatã aici
pentru prima oarã ca fiind Maria din care
Isus scosese ºapte draci (cf. Luca 8:2). Isus
S-a arãtat, S-a fãcut vizibil, mai întâi ei.
Aceasta aratã cã oamenii nu Îl puteau
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recunoaºte pe Isus în starea Lui de dupã
înviere decât dacã El li se descoperea în mod
deliberat (cf. Luca 24:16, 31). 

Maria s-a dus ºi a dat de ºtire celor ce
fuseserã împreunã cu El cã L-a vãzut pe
Isus. Aceastã denumire pentru urmaºii lui
Isus nu a fost  folositã înainte în Marcu sau în
celelalte Evanghelii (dar cf. Mar. 3:14; 5:18).
Propoziþia se referã probabil la ucenicii lui
Isus în general (cf. 16:12), nu doar la cei
unsprezece (cf. Fapte 1:21). Toþi plângeau ºi
se tânguiau din cauza morþii lui Isus,
amãnunt care apare doar în aceastã relatare.

Auzind cã Isus este viu ºi cã a fost vãzut
de (etheathç, nu este folosit altundeva în
Marcu) Maria, ucenicii au refuzat „sã creadã“
(çpistçsan, un verb care nu mai este folosit în
alt loc în Marcu) cele spuse de ea (cf. Luca
24:11). Se pare cã la scurt timp dupã aceasta
Isus S-a arãtat celorlalte douã femei, confir-
mând mesajul îngerului ºi îndemnându-le sã
le spunã ucenicilor Lui acest lucru (cf. Mat.
28:1, 9-10).

2. ISUS SE ARATÃ LA DOI UCENICI 
ªI NECREDINÞA CELORLALÞI 
(16:12-13)
16:12-13. Aceste versete sunt un rezu-

mat al întâmplãrii celor doi ucenici care
mergeau spre Emaus (Luca 24:13-35).
Cuvintele doi dintre ei indicã faptul cã ei
fãceau parte din grupul care nu au crezut cele
spuse de Maria (cf. Mar. 16:10-11). Când se
duceau de la Ierusalim la þarã, Isus S-a
arãtat (cf. v. 9) lor într-un alt chip (hetera
morphç, „o formã de un alt fel“). Aceasta
ar putea însemna cã El a luat o formã diferitã
de cea în care i S-a arãtat Mariei Magdalena
sau, mai probabil, cã El a apãrut în faþa lor
într-o formã diferitã de cea în care ei L-au
cunoscut înainte . Când s-au întors la
Ierusalim ºi au spus lucrul acesta celorlalþi,
nici pe ei nu i-au crezut (cf. v. 11). Se pare
cã în ciuda declaraþiilor afirmative (cf. Luca
24:34) ucenicii pãreau sã considere apariþiile
lui Isus dupã înviere drept manifestãri ale
unor duhuri (cf. Luca 24:37).

3. ARÃTAREA LUI ÎN FAÞA CELOR 
UNSPREZECE ªI MUSTRAREA 
PENTRU NECREDINÞA LOR (16:14)
(LUCA 24:36-49; IOAN 20:19-25)
16:14. În sfârºit (hysteron, un adverb

comparativ care nu este folosit altundeva în
Marcu) în seara aceleiaºi zile (cf. v. 9) Isus
S-a arãtat celor unsprezece în timp ce

ºedeau la masã (Luca 24:41-43 indicã faptul
cã era vorba de masa de searã). El i-a mus-
trat (ôneidisen, un verb puternic care nu a
fost folosit cu privire la Isus altundeva) pen-
tru necredinþa ºi împietrirea inimii lor
(sklçrokardian, cf. Mar. 10:5) pentru cã ei
nu crezuserã cele spuse de martorii învierii
Sale mai devreme în acea zi. Auzind de
învierea lui Isus (înainte de a-L vedea), ei au
învãþat ce înseamnã sã crezi mãrturia unor
martori oculari. Aºa vor trebui sã facã toþi cei
cãrora le vor predica în lucrarea misionarã
care îi aºtepta.

B. Însãrcinarea datã de Isus urmaºilor Sãi 
(16:15-18)
(Mat. 28:16-20)
16:15. Mai târziu Isus a dat ucenicilor

marea Lui însãrcinare misionarã: Duceþi-vã
în toatã (hapanta, „întreaga“, formã accen-
tuatã) lumea ºi propovãduiþi (kçryxate,
„proclamaþi“, cf. 1:4, 14) Evanghelia (euan-
gelion, cf. 1:1) la orice fãpturã, adicã la toþi
oamenii.

16:16. Ca rãspuns la predicarea Evan-
gheliei, cine va crede ºi se va boteza, un
credincios botezat (lit., „cel care a crezut ºi
s-a botezat“) va fi mântuit (sôthçsetai, cf.
comentariilor de la 13:13) de cãtre Dumne-
zeu (se subînþelege) de moartea spiritualã,
pedeapsa pãcatului. Un singur articol în
greacã este folosit pentru ambele participii cu
valoare de substantiv, legându-le împreunã în
descrierea primirii eficace a evangheliei în
interiorul fiinþei prin credinþã, ºi exprimarea
publicã, exterioarã a acestei credinþe prin
botezul în apã.

Deºi scriitorii Noului Testament în gene-
ral au presupus cã în circumstanþe normale
fiecare credincios va fi botezat, 16:16 nu vrea
sã spunã cã botezul este o cerinþã necesarã
pentru mântuirea personalã. A doua jumãtate
a versetului indicã, prin contrast, cã cine nu
va crede evanghelia va fi osândit de cãtre
Dumnezeu (subînþeles) în ziua judecãþii
finale (cf. 9:43-48). Baza pentru condamnare
este necredinþa, nu lipsa respectãrii unui
ritual. Botezul nu este menþionat din cauzã cã
necredinþa anuleazã mãrturisirea de credinþã a
cuiva în timp ce este botezat în apã. Astfel
singura cerinþã a lui Dumnezeu pentru mân-
tuirea personalã este credinþa în El (cf. Rom.
3:21-28; Ef. 2:8-10). 

16:17-18. Aceste versete enumerã cinci
feluri de „semne“ (sçmeia, cf. comentariilor
de la 8:11) care vor însoþi pe cei ce vor crede.
„Semnele“ sunt evenimente supranaturale
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care atestã originea divinã a mesajului
apostolic (cf. 16:20). Semnele autentificau
credinþa proclamatã de primii creºtini, nu
credinþa personalã exercitatã de vreunul din-
tre ei. În lumina acestui lucru ºi a dovezilor
istorice, este rezonabil sã tragem concluzia cã
aceste semne autentificatoare au fost norma-
tive numai pentru epoca apostolicã (cf. 2
Cor. 12:12; Evr. 2:3-4).

În împlinirea însãrcinãrii lor (cf. Mar.
16:15) credincioºilor le va fi datã capacitatea
de a face lucruri miraculoase în Numele lui
Isus (cf. comentariilor de la 6:7, 13; 9:38-40).
Ei vor scoate draci, demonstrând astfel
victoria lui Isus asupra domeniului lui Satan.
Cei doisprezece (cf. 6:13) ºi cei ºaptezeci
scoseserã deja demoni, ºi aceastã capacitate
a continuat în Biserica apostolicã (cf. Fapte
8:7; 16:18; 19:15-16). Ei vor vorbi în limbi
noi, probabil o referinþã la limbile strãine
inteligibile necunoscute înainte de vorbitori.
Acest lucru a fost demonstrat la Cincizecime
(cf. Fapte 2:4-11) ºi mai târziu în viaþa
Bisericii Primare (cf. Fapte 10:46; 19:6;
1 Cor. 12:10; 14:1-24).

În greceºte, primele douã propoziþii din
Marcu 16:18 pot fi înþelese ca niºte propoziþii
condiþionale, iar a treia ca o concluzie. O
interpretare ar putea fi: „Dacã ar fi obligaþi sã
ia în mânã ºerpi ºi dacã ar fi obligaþi sã bea
ceva de moarte, nu-i va vãtãma (ou mç,
negaþie accentuatã, cf. 13:2)“. Promisiunea
imunitãþii prin protecþia divinã în orice
situaþie se referã la ocazii când persecutorii
vor forþa credincioºii sã facã diverse lucruri.
Aceasta nu justificã luarea în mânã a ºerpilor
sau bãutul otrãvii, practici inexistente în
Biserica Primarã. Deoarece Pavel a atins
neintenþionat un un ºarpe în insula Malta
(cf. Fapte 28:3-5), Noul Testament nu con-
semneazã nici o împrejurare în care vreuna
din cele douã experienþe specificate aici sã fi
avut loc vreodatã.

Ca semn final al validãrii lor, ei îºi vor
pune mâna pe bolnavi ºi bolnavii se vor
însãnãtoºi. Vindecarea prin acest mijloc este
menþionat în Fapte 28:8, ºi darul vindecãrii
a fost exercitat în Biserica Primarã (cf. 1 Cor.
12:30).

C. Înãlþarea lui Isus ºi misiunea ucenicilor 
(16:19-20)
(Luca 24:50-51; Fapte 1:9-11)
16:19-20. Aceste versete se constituie ca

douã pãrþi strâns legate. Pe de o parte (gr.,
men) Domnul Isus — un titlu compus care

nu apare în Evanghelii decât în Luca 24:3 —
dupã lucrarea Sa de dupã înviere (o perioadã
de 40 de zile, cf. Fapte 1:3) S-a înãlþat la cer
(a fost înãlþat la cer de cãtre Dumnezeu
Tatãl). Acolo El a ºezut la dreapta lui
Dumnezeu, locul Lui de onoare ºi autoritate
(cf. comentariilor de la Mar. 12:36-37a).
Realitatea acestui lucru a fost confirmatã
primilor credincioºi de viziunea lui ªtefan
(cf. Fapte 7:56). Într-un sens, lucrarea lui Isus
pe pãmânt s-a încheiat.

Pe de altã parte (gr., de), într-un alt sens,
lucrarea Lui pe pãmânt a continuat prin
intemediul ucenicilor care au plecat de la
Ierusalim ºi au propovãduit (ekçrixan,
„proclamat“, cf . Mar. 1:4, 14; 16:15)
evanghelia pretutindeni. În acelaºi timp
Domnul înviat lucra împreunã cu ei,
întãrindu-i ºi confirmând Cuvântul, mesajul
evangheliei, prin semnele (cf. 16:17-18)
care-l însoþeau. Semnele autentificau
mesajul lor (cf. Evr. 2:3-4). Aceastã sarcinã
de a proclama evanghelia continuã încã prin
intermediul ucenicilor împuterniciþi de
Domnul înviat.
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INTRODUCERE
Autorul. Cele douã cãrþi atribuite lui Luca
(Evanghelia dupã Luca ºi Faptele Apostoli-
lor) reprezintã aproape 28 de procente din
Noul Testament în limba greacã. Luca nu este
menþionat cu numele în vreuna din aceste
cãrþi. Cele câteva locuri în care apare numele
sãu în Noul Testament sunt: Coloseni 4:14,
2 Timotei 4:11 ºi Filimon 24. Luca face re-
ferire la propria sa persoanã prin folosirea
pronumelui „noi” în Faptele Apostolilor
(16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16).

Probabil cã Luca nu era evreu, pentru cã
Pavel îl deosebeºte de evrei (Col. 4:10-14).
Pavel scrie cã dintre cei ce-l însoþeau doar
Aristarh, Marcu ºi Ioan erau evrei. Ceilalþi
(Epafra, Luca ºi Dima) erau probabil neevrei.
Pavel se referã la Luca spunând cã este doc-
tor (Col. 4:14), un fapt pe care mulþi încearcã
sã-l confirme folosind texte din Evanghelia
dupã Luca ºi Faptele Apostolilor. Pânã în
timpurile moderne, tradiþia Bisericii a afirmat
cã Luca este autorul Evangheliei ºi a Faptelor
Apostolilor. Conform tradiþiei, Luca era din
Antiohia, dar este imposibil de verificat
aceastã afirmaþie.

Sursele. Luca afirmã despre sine cã este isto-
ric (Luca 1:1-4). El a studiat cu grijã tot mate-
rialul folosit conform motivelor lui specifice.
I-a consultat pe martorii oculari pentru infor-
maþii (1:2). Este posibil ca unele detalii, cum
ar fi cele referitoare la tinereþea lui Isus, sã le
fi obþinut direct de la Maria (cf. 2:51). Se pa-
re cã Luca a avut contacte ºi la curtea regalã
a Irozilor (cf. 3:1, 19; 8:3; 9:7-9; 13:31;
23:7-12). Cercetãtorii nu au cãzut de acord
asupra surselor folosite de Luca pentru scrie-
rea Evangheliei sale. Este posibil ca el sã fi
prelucrat diverse materiale pe care le-a avut
la dispoziþie, cu scopul de a crea o scriere u-
nitarã, conform stilului sãu ºi care sã reflecte
scopul pe care l-a avut. Desigur, toate acestea
au fost fãcute sub inspiraþia Duhului Sfânt.

Data ºi Locul. S-au propus mai multe date
pentru scrierile lui Luca. Dacã Faptele Apos-
tolilor a fost scrisã înainte de persecuþia din

timpul lui Nero (64 d.Hr.) — ceea ce pare a fi
evident, datoritã faptului cã Faptele Aposto-
lilor se încheie cu Pavel fiind încã în viaþã,
în închisoare — atunci Evanghelia lui Luca
trebuie sã fi fost scrisã câþiva ani înainte de
aceasta pentru cã Faptele Apostolilor urmeazã
Evangheliei dupã Luca. Deºi este imposibil
de a preciza o datã, perioada dintre 58 ºi 60
d.Hr. pare a fi cea mai plauzibilã.

Luca nu ne oferã indicii cu privire la lo-
cul în care a scris Evanghelia. De aceea orice
afirmaþie cu privire la acest subiect nu poate
fi decât speculaþie. Unii au afirmat cã Evan-
ghelia a fost scrisã din Cesarea, alþii din Roma.

Scopul. Luca a urmãrit douã scopuri în scri-
erea acestei Evanghelii. Unul a fost acela de
a confirma credinþa lui Teofil, adicã de a
arãta cã ea se bazeazã pe un fapt istoric real
(1:3-4). Celãlalt scop a fost de a-L prezenta
pe Isus ca Fiul omului care a fost respins de
Israel. Datoritã acestei respingeri, Isus a fost
predicat ºi neevreilor, care astfel au luat cu-
noºtinþã despre Împãrãþia lui Dumnezeu ºi au
putut obþine mântuirea.

Caracterul nevreiesc al cãrþii. Câteva do-
vezi conduc la concluzia cã Luca a scris
Evanghelia în primul rând pentru neevrei.
Mai întâi, în mod frecvent Luca dã explicaþii
cu privire la localitãþile evreilor (4:31; 8:26;
21:37; 23:51; 24:13). Acest lucru nu ar fi fost
necesar dacã el s-ar fi adresat evreilor. În al
doilea rând, el urmãreºte genealogia lui Isus
(3:23-38), mergând pânã la Adam (mai îna-
inte de Avraam, aºa cum este ea în Evan-
ghelia dupã Matei). Motivul este acela cã
Isus a reprezentat întreaga omenire ºi nu doar
naþiunea evreilor. În al treilea rând, vorbind
despre vremea naºterii lui Isus, Luca face
referire la împãraþii romani (2:1) ºi la predi-
carea lui Ioan Botezãtorul (3:1). În al patru-
lea rând Luca foloseºte un numãr de cuvinte
care par a fi mai familiare cititorilor neevrei
decât termenii similari gãsiþi în Evanghelia
lui Matei. De exemplu, Luca foloseºte ter-
menul grecesc didaskalos ºi nu evreiescul
rabbi pentru „învãþãtor.“
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În al cincilea rând Luca foloseºte Sep-
tuaginta când citeazã din Vechiul Testament.
El are relativ puþine citate directe, dar cartea
este plinã de aluzii la Vechiul Testament. Ci-
tatele ºi referinþele se aflã în: 2:23-24; 3:4-6;
4:4, 8, 10-12, 18-19; 7:27; 10:27; 18:20;
19:46; 20:17, 28, 37, 42-43; 22:37. Toate
acestea, cu excepþia celui de la 7:27, se ba-
zeazã pe Septuaginta. Citatul de la 7:27 nu
pare sã fie luat nici din textul grecesc al
Septuagintei, nici din textul ebraic masoretic,
ci din alt text. În al ºaselea rând, se spun
puþine lucruri despre împlinirea profeþiilor în
Isus, deoarece aceastã temã nu era la fel de
importantã pentru cititorii neevrei cum era
pentru cei evrei. Luca face doar cinci referiri
directe la împlinirea profeþiilor ºi toate, cu
excepþia uneia (3:4), se gãsesc în învãþãtura
lui Isus pentru Israel.

Relaþia lui Luca cu Matei ºi Marcu. Luca
este una din Evangheliile sinoptice, având
mai mult material comun cu Matei ºi Marcu.
Totuºi, Luca are o secþiune mai lungã în care
cea mai mare parte a materialului este unic
Evangheliei sale (9:51-19:27). De asemenea,
el prezintã materiale unice privitoare la
naºterea lui Ioan Botezãtorul ºi a lui Isus ºi
privitoare la Isus când avea 12 ani (1:5-2:52).
Se presupune cã Luca a cunoscut ºi a folosit
atât Evanghelia lui Matei cât ºi a lui Marcu,
sau o sursã comunã folositã de Matei sau/ºi
Marcu. Diferenþele în pãrþile narative sau în
descrierile prezentate pot fi explicate pe baza
scopului pe care l-a avut fiecare dintre
autori. Deºi relatãrile prezintã fapte istorice,
scopurile autorilor au fost teologice (Pentru
mai multe detalii despre Evangheliile sinopti-
ce consultaþi capitolul Introducere de la co-
mentariul asupra Evangheliei dupã Matei ºi a
Evangheliei dupã Marcu.)

Caracteristicile cãrþii. 1. Luca accentueazã
mesajul universal al evangheliei mai mult de-
cât ceilalþi autori ai Evangheliilor. Deseori
el scrie despre pãcãtoºii, sãracii ºi proscriºii
din societatea evreiascã. De asemenea, el se
referã de multe ori la neevreii care au crezut
în Mesia. Luca scrie frecvent despre femei ºi
copii ºi despre credinþa lor.

2. Evanghelia lui Luca oferã cititorului
o înþelegere mult mai cuprinzãtoare a istoriei
acelei perioade decât celelalte Evanghelii. El
prezintã mai multe întâmplãri din viaþa pã-
mânteascã a lui Isus decât au prezentat Matei,
Marcu sau Ioan.

3. Luca accentueazã tema iertãrii (3:3;
5:18-26; 6:37; 7:36-50; 11:4; 12:10; 17:3-4;
23:34; 24:47).

4. Luca scoate în evidenþã ºi rugãciunea.
Isus s-a rugat în multe momente ale lucrã-
rii Sale (3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 29; 22:32,
40-41).

5. Luca a accentuat ºi rolul individului în
pocãinþã. El a arãtat acþiunile pe care trebuie
sã le facã fiecare persoanã care-L urmeazã pe
Isus. Exemplele îi includ pe Zaharia, Elisa-
beta, Maria, Simion, Ana, Marta, Maria sora
Martei, Simon, Levi, sutaºul, vãduva din
Nain, Zacheu ºi Iosif din Arimateea.

6. Luca vorbeºte despre lucrurile mate-
riale mai mult decât oricare dintre autorii
Noului Testament. El nu-i prezintã întotdea-
una pe sãraci ca fiind neprihãniþi, ci spune cã
bogaþii, care se încred în bogãþii ºi le consi-
derã mai importante decât pe Isus, nu pot
avea parte de mântuirea pe care le-o oferea
Isus.

7. Luca vorbeºte deseori despre bucuria
care însoþeºte credinþa ºi mântuirea (1:14;
8:13; 10:17; 13:17; 15:5, 9, 32; 19:6, 37).

STRUCTURA CÃRÞII

I. Prefaþa ºi scopul Evangheliei (1:1-4)
II. Naºterea ºi maturizarea lui Ioan 

Botezãtorul ºi a lui Isus (1:5-2:52)
A. Anunþarea naºterii lor (1:5-56)
B. Naºterea ºi copilãria lui Ioan ºi a lui

Isus (1:57-2:52)
III. Pregãtirea lucrãrii lui Isus (3:1-4:13)

A. Propovãduirea lui Ioan Botezãtorul 
(3:1-20)

B. Botezul lui Isus (3:21-22)
C. Genealogia lui Isus (3:23-38)
D. Ispitirea lui Isus (4:1-13)

IV. Lucrarea lui Isus în Galilea (4:14-9:50)
A. Începutul lucrãrii lui Isus (4:14-30)
B. Manifestarea autoritãþii lui Isus 

(4:31-6:16)
C. Predica lui Isus de pe un podiº 

(6:17-49)
D. Lucrarea lui Isus în Capernaum ºi în 

cetãþile dimprejur (cap. 7-8)
E. Isus îi învaþã pe ucenici (9:1-50)

Luca 
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V. Cãlãtoria lui Isus spre Ierusalim 
(9:51-19:27)
A. Mulþi îl resping pe Isus în timp ce 

El Se îndreaptã spre Ierusalim 
(9:51-11:54)

B. Isus îi învaþã pe cei ce-L urmeazã 
despre respingerea lor 
(12:1-19:27)

VI. Lucrarea lui Isus în Ierusalim 
(19:28-21:38)
A. Intrarea lui Isus în Ierusalim ca 

Mesia (19:28-44)
B. Isus în Templu (19:45-21:38)

VII. Moartea, îngroparea ºi învierea lui Isus
(cap. 22-24)
A. Moartea ºi îngroparea lui Isus 

(cap. 22-23)
B. Învierea ºi arãtãrile lui Isus 

(cap. 24)

COMENTARIU

I. Prefaþa ºi scopul Evangheliei 
(1:1-4)
1:1-4. Luca este singurul dintre cei pa-

tru scriitori ai Evangheliilor care îºi prezintã
scopul ºi metoda la începutul cãrþii. El era
familiarizat cu alte scrieri despre viaþa lui
Isus ºi cu mesajul evangheliei (v. 1). Scopul
sãu era acela de a-i oferi posibilitatea lui Te-
ofil de a cunoaºte astfel temeinicia învãþã-
turilor primite de el prin viu grai, scriind
în ºir unele dupã altele (v. 3; cf. v. 1) eveni-
mentele vieþii lui Hristos.

Luca a fost atent sã se identifice ºi pe sine
cu cei credincioºi (v. 1). Unii considerã cã
Luca ar fi fost printre cei 72 pe care Isus  i-a
trimis în misiune (10:1-24), datoritã faptului
cã el spune cã aceste lucruri s-au petrecut
printre noi. Totuºi, urmãtoarea precizare cã
„lucrurile“ (i.e., istorisiri ºi învãþãturi) au fost
încredinþate oral de cei ce le-au vãzut cu
ochii lor, pare sã nege aceastã posibilitate.
Luca vrea sã spunã cã el nu a fost un martor
ocular, ci un cercetãtor al evenimentelor. El a
studiat foarte exact ºi amãnunþit, fãcând
cercetãri asupra tuturor acestor lucruri de
la obârºia lor, adicã de la începutul vieþii lui
Hristos.

„Teofil“ (lit., „iubitor de Dumnezeu“) era
un nume obiºnuit în primul secol. Se pot face
doar presupuneri în privinþa identitãþii acestui
om. Deºi unii considerã cã Luca foloseºte

numele cu referire la toþi cei ce sunt „iubitori
de Dumnezeu“ (i.e., cititorii Evangheliei sa-
le), este mai corect sã credem cã acesta a fost
o persoanã realã, primul care a primit Evan-
ghelia lui Luca ºi care ulterior a pus-o în cir-
culaþie în Biserica Primarã. Se pare cã el a
fost o persoanã oficialã, pentru cã este numit
prea alesule (cf. Fapte 23:26; 24:3; 26:25,
unde se foloseºte acelaºi termen grecesc,
kratiste).

II. Naºterea ºi maturizarea lui Ioan 
Botezãtorul ºi a lui Isus (1:5-2:52)

A. Anunþarea naºterii lor (1:5-56)
Luca a aranjat materialul din aceastã

secþiune ºi din cea urmãtoare într-o formã
care comparã naºterea ºi maturizarea lui Ioan
Botezãtorul cu naºterea ºi maturizarea lui
Isus. În ambele cazuri sunt prezentaþi pãrinþii
(v. 5-7 ºi 26-27), apare un înger (v. 8-23 ºi
28-30), este dat un semn (v. 18-20 ºi 34-38)
ºi o femeie care nu avea copii rãmâne însãr-
cinatã (v. 24-25 ºi 42).

1. ANUNÞAREA NAªTERII LUI IOAN 
(1:5-25)

a. Prezentarea pãrinþilor lui Ioan (1:5-7)
1:5-7. Pãrinþii lui Ioan erau un preot,

numit Zaharia ºi Elisabeta, nevasta lui,
care era din fetele lui Aaron. Prin aparte-
nenþa la aceastã spiþã de neam Ioan ar fi tre-
buit sã devinã preot. Pãrinþii lui au trãit pe
vremea lui Irod cel Mare, împãratul Iudeii,
care a domnit între 37 ºi 4 î.Hr. (Vezi diagra-
ma cu urmaºii lui Irod.) Ei erau oameni
evlavioºi ºi neprihãniþi (dikaioi, „drept“) ºi
pãzeau fãrã patã toate poruncile ºi rân-
duielile Domnului. Amândoi erau înaintaþi
în vârstã ºi nu se aºteptau sã aibã copii. Fap-
tul cã nu putea avea copii o fãcea pe Elisa-
beta sã se simtã tot timpul jenatã, aºa cum
rezultã din cuvintele ei de mai târziu (v. 25).
De mai multe ori în Vechiul Testament se
spune cã Dumnezeu a fãcut ca femei sterile sã
poatã avea copii (ex., mamele lui Isaac,
Samson ºi Samuel).

b. Îngerul îl anunþã pe Zaharia (1:8-23)
1:8-9. Luca precizeazã cã acest lucru se

întâmpla pe când slujea Zaharia înaintea
lui Dumnezeu, la rândul cetei lui. Aceastã
ceatã era una din cele 24 de grupe de pre-
oþi instituite în vremea lui David (1 Cro.
24:7-18). Preoþii din fiecare ceatã slujeau de
douã ori pe an, de fiecare datã timp de o

Luca 1:1-9
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sãptãmânã. Zaharia fãcea parte din ceata lui
Abia (Luca 1:5; cf. 1 Cro. 24:10). 

Zaharia a ieºit la sorþi (elache) sã intre
sã tãmâieze în Templu. Datoritã numãrului
mare de preoþi, aceasta putea fi singura datã
când Zaharia fãcea aceastã slujbã. Ca pretu-
tindeni în Scripturã (ex., Est. 3:7), suverani-
tatea lui Dumnezeu iese în evidenþã chiar ºi
într-o situaþie care pare doar o întâmplare, aºa
cum este în cazul sorþului.

1:10-11. În timp ce Zaharia se afla înãun-
tru la altarul pentru tãmâiere, mulþimea se
ruga afarã. Tãmâierea pe care o fãcea Zaharia
simboliza rugãciunile întregii naþiuni. Astfel,
în acel moment Zaharia era punctul central al
întregii naþiuni evreieºti.

În acest moment unic al vieþii sale, un
înger al Domnului s-a arãtat lui Zaharia,
la dreapta altarului pentru tãmâiere, lângã
care Zaharia se ruga.

Luca 1:10-11
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Numele redate cu caractere aldine apar în Noul Testament.

Irod cel Mare
Împãrat al Palestinei, 37-4 î.H. (Luca 1:5)

I-a ucis pe pruncii de parte bãrbãteascã din Betleem (Matei 2:1-17)

Antipater Alexandru

Irod 
de Calcis 

41–48 d.Hr.

Irod Agripa I
Împãrat al Palestinei
37–44 d.Hr.
A poruncit uciderea
apostolului Iacov
(Fapte 12:1-2).
L-a întemniþat pe
Petru (Fapte 12:3-11).

Irodiada
S-a cãsãtorit cu (1)
unchiul ei Irod Filip I
(Mat. 14:3), (2)
unchiul ei Irod
Antipa (Marcu 6:17).

Irod Agripa II
Tetrarh al Calcisului
ºi al teritoriilor din
nord, 50–70 d.Hr.
Pavel a fost judecat
de el (Fapte 25:13-
26:32).

Drusila
Soþia lui Felix, pro-
curator al Iudeii,
52–59 d.Hr., care l-a
judecat pe Pavel
(Fapte 23:26-24:27).

Berenice
Cãsãtoritã cu unchiul
ei, Irod Calcis.
Împreunã cu fratele ei
Irod Agipa II a par-
ticipat la judecarea
lui Pavel (Fapte
25:13; 26.30).

Irod
Aristobul

Irod 
Filip I

4 î.Hr.–34 d.Hr.
(Mat. 14:3b;
Mar. 6:17).
S-a cãsãtorit cu
frumoasa
Irodiada.

Irod 
Antipa

Tetrarh în Gali-
lea ºi Perea,
4 î.Hr.–39 d.Hr.
(Luca 3:1).
Isus îl numeºte
„vulpea“ (Luca
13:31-33).
A ordonat deca-
pitarea lui Ioan
Botezãtorul
(Marcu 6:14-29).
L-a judecat pe
Isus 
(Luca 23:7-12).

Irod
Arhelau

Etnarhul
Iudeii,
Samariei ºi
Idumeii, 
4 î.Hr.–6 d.Hr.
(Mat. 2:22).

Irod 
Filip II

Tetrarh al
Itureii ºi
Trahonitisului 
4 î.Hr.–34 d.Hr.
(Luca 3:1).
Cãsãtorit cu
Salome, fiica
Irodiadei.
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1:12-13. Scopul apariþiei unui înger al
Domnului era sã-i anunþe pe Zaharia ºi pe
Elisabeta cã li se va naºte un fiu. Zaharia
s-a spãimântat ºi l-a apucat frica (lit., „frica
a cãzut peste el“). În Evanghelia dupã Luca
mulþi oameni au fost cuprinºi de fricã sau
spaimã (phobos) atunci când s-au confruntat
cu faptele pline de putere ale lui Dumnezeu
(cf. 1:30, 65; 2:9-10; 5:10, 26; 7:16; 8:25, 37,
50; 9:34, 45; 12:4-5, 32; 21:26; cf. 23:40). 
Datoritã rãspunsului pe care i l-a dat îngerul
lui Zaharia: „Nu te teme Zahario; fiindcã
rugãciunea ta a fost ascultatã“, se poate
presupune cã Zaharia se ruga fie pentru un
fiu, fie chiar pentru venirea lui Mesia, iar naº-
terea lui Ioan ar fi putut fi rãspunsul parþial la
rugãciunea sa. Îngerul îi spune lui Zaharia ce
nume sã-i punã fiului sãu. La fel s-a întâm-
plat ºi atunci când îngerul i s-a arãtat Mariei
(1:31).

1:14-17. Îngerul nu-i spune doar numele
fiului sãu, ci îi prezintã ºase trãsãturi ale ca-
racterului lui Ioan.

1. El va fi pentru tine o pricinã de bu-
curie ºi veselie (v. 14). Luca foloseºte frec-
vent cuvântul „bucurie“ în relatãrile sale din
Evanghelie ºi din Faptele Apostolilor, adesea
în strânsã legãturã cu mântuirea. Un astfel de
exemplu este în Luca 15, unde apare de trei
ori cuvântul bucurie sau bucuraþi-vã pentru
cã ceva ce a fost pierdut s-a gãsit, o ilustraþie
a mântuirii. Lucrarea lui Ioan Botezãtorul a
adus bucurie israeliþilor care au crezut me-
sajul sãu de pocãinþã pentru iertarea pãcatelor
(3:3).

2. Cãci va fi mare înaintea Domnului.
Cuvântul „înaintea“ (enôpion) este caracte-
ristic lui Luca. Deºi apare de 35 de ori în
Evanghelia dupã Luca ºi în Faptele Aposto-
lilor, în celelalte Evanghelii apare o singurã
datã (Ioan20:30).

3. Nu va bea nici vin nici bãuturã
ameþitoare. Mai târziu Ioan va face de bu-
nã voie un legãmânt de nazireat, refuzând sã
bea orice fel de bãuturã ameþitoare (Num.
6:1-21). Luca nu afirmã în mod specific cã
Ioan va împlini jurãmântul de nazireat în
toate aspectele sale. În schimb, Ioan va evita
sã consume orice fel de vin, poate ºi pentru a
arãta în acest fel cã mesajul sãu era unul
urgent. Un alt mod de a arãta urgenþa mesaju-
lui sãu era felul în care se îmbrãca, acþiona
ºi se hrãnea, la fel ca profetul Ilie (cf. Mat.
3:4; 2 Regi 1:8).

4. Se va umplea de Duhul Sfânt încã
din pântecele maicii sale. Când Maria a
vizitat-o pe Elisabeta, înainte ca Ioan sã se

nascã, pruncul i-a sãltat în pântece. Lucrarea
Duhului Sfânt a fost importantã pentru Luca
ºi adesea el îi acordã un spaþiu mare pentru a
arãta lucrarea Sa de dãruire a puterii ºi auto-
ritãþii. Amândoi pãrinþii lui Ioan au fost um-
pluþi cu Duhul (Luca 1:41, 67).

5. El va întoarce pe mulþi din fii lui
Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Mulþimi
de israeliþi s-au întors la Domnul datoritã
lucrãrii lui Ioan (Mat. 3:5-6; Marcu 1:4-5).

6. Va merge înaintea lui Dumnezeu.
Ioan Botezãtorul a fost predecesorul Dom-
nului, anunþând venirea Sa, în duhul ºi pu-
terea lui Ilie. Aici Luca se referã la douã
pasaje din Maleahi care vorbesc despre niºte
soli: unul va trebui trimis pentru a pregãti
calea înaintea Domnului (Mal. 3:1), iar Ilie
va trebui sã se întoarcã, conform promisiunii,
înainte de ziua Domnului (Mal. 4:5-6) pentru
a întoarce inima pãrinþilor spre copii. Se
pare cã Zaharia a înþeles cã îngerul l-a identi-
ficat pe Ioan Botezãtorul cu solul din Maleahi
3:1 pentru cã în cântarea sa de laudã el spune
cu privire la Ioan: „vei merge înaintea Dom-
nului, ca sã pregãteºti cãile Lui“ (Luca 1:76;
cf. 3:4-6). Isus afirmã cã Ioan a fost împli-
nirea celor scrise în Maleahi 3:1 (Mat. 11:10)
ºi spune cã Ioan ar fi împlinit ce scrie în
Maleahi 4:5-6, dacã poporul ar fi acceptat
mesajul sãu (Mat. 11:14).

1:18-20. Zaharia s-a îndoit cã un ase-
menea lucru s-ar putea întâmpla pentru cã
ºi el ºi Elisabeta erau bãtrâni. Dar îngerul,
care s-a prezentat ca fiind Gavril, îl reasigurã
pe Zaharia cã aceastã veste bunã vine de
la Domnul. Când Gavril i se aratã de douã
ori lui Daniel (Dan. 8:16; 9:21), de fiecare
datã îi dã lui Daniel instrucþiuni ºi îl face
sã înþeleagã. Acelaºi lucru îl face ºi cu Za-
haria, aºa cum se poate deduce din cântarea
de laudã ºi încredere a lui Zaharia, cântatã
mai târziu (Luca 1:67-79). Faptul cã Zaharia
nu va putea vorbi pânã la împlinirea cu-
vintelor lui Gavril era într-un fel o pedeapsã
pentru necredinþa sa. Dar, de asemenea, era
ºi un semn. Un semn în Vechiul Testament
era adesea asociat cu un fenomen vizibil,
care confirma ºi însoþea o profeþie. În urmã-
toarele nouã luni încercãrile lui Zaharia de a
vorbi au dovedit realitatea celor spuse de
Gavril.

1:21-23. Când în sfârºit Zaharia a ieºit
afarã din Templu, el a reuºit sã-i facã pe
oamenii care-l aºteptau sã înþeleagã cã avu-
sese o vedenie. Apoi, dupã ce ºi-a împlinit
slujba de la Templu, el s-a dus acasã, în
þinutul muntos al lui Iuda.

Luca 1:12-23
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c. Elisabeta rãmâne însãrcinatã (1:24-25)
1:24-25. ªi dupã aceste zile, Elisa-

beta… a rãmas însãrcinatã ºi s-a ascuns
cinci luni (GBV). Foarte probabil cã aceasta
a fost din cauza interesului oamenilor din jur
stârnit de sarcina ei (v. 25). Se poate ca Maria
sã fi fost prima persoanã, în afarã de Zaharia
ºi Elisabeta, care sã cunoascã veºtile aduse de
înger (v.36).

Luca nu ne spune în versetul 25 dacã
Elisabeta ºtia în acel moment despre destinul
fiului ei. Totuºi, pentru cã ea cunoºtea cã
numele lui trebuia sã fie Ioan (v. 60) chiar
înainte ca Zaharia sã poatã vorbi, este posibil
ca el sã-i fi comunicat întreaga vedenie în
scris. Elisabeta era plinã de bucurie pentru cã,
în sfârºit, putea sã aibã un copil.

2. ANUNÞAREA NAªTERII LUI ISUS 
(1:26-56)

a. Prezentarea Mariei ºi a lui Iosif (1:26-27)
1:26-27. În luna a ºasea, ceea ce în-

seamnã cã Elisabeta era în a ºasea lunã de
sarcinã, Gavril a fost trimis de Dumnezeu
la Nazaret.

Maria nu avusese nici o relaþie sexualã
cu vreun bãrbat ºi de aceea Luca spune cã  era
fecioarã (parthenon; cf. 1:34) ºi cã era
logoditã cu un bãrbat al cãrui nume era
Iosif (cf. 2:5). În cultura evreiascã de atunci
un bãrbat ºi o femeie erau logodiþi sau fã-
ceau un angajament solemn unul faþã de altul
pentru o perioadã de timp, înainte ca sã aibã
loc cãsãtoria lor. Aceastã logodnã era mult
mai puternicã decât un angajament temporar
în genul celor de astãzi, pentru cã cei doi erau
consideraþi soþ ºi soþie, însã nu locuiau îm-
preunã decât dupã nuntã.

b. Îngerul îi vesteºte Mariei naºterea lui Isus 
(1:28-38)
1:28-31. Îngerul i-a spus Mariei cã i s-a

fãcut mare har (kecharitômenç, un part.
legat de substantivul charis, „har“; verbul
charitoô mai este folosit în Noul Testament
doar în Ef. 1:6). De asemenea, Maria a cã-
pãtat îndurare (charis, „har“) înaintea lui
Dumnezeu. Este clar cã Dumnezeu i-a acor-
dat o mare onoare. Ea a fost o beneficiarã
deosebitã a harului Sãu.

Îndemnul lui Gavril (Luca 1:30-31) a
fost acelaºi ca ºi pentru Zaharia: Nu te teme,
pentru cã vei naºte un Fiu (cf. v. 13). La fel
ca în cazul lui Ioan (v. 13b), numele a fost
spus de înger (v.31).

1:32-33. Îngerul a prezis cinci lucruri
despre fiul Mariei.

1. El va fi mare.
2. Va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt

(cf. v. 76). Septuaginta foloseºte adesea ter-
menul „Prea Înalt“ (hypsistou) pentru a tra-
duce cuvântul ebraic ´elyôn (cf. v. 76). Mariei
nu-i putea scãpa semnificaþia acestei termi-
nologii. Faptul cã fiul ei trebuia sã fie che-
mat „Fiul Celui Prea Înalt“ indica egalitatea
sa cu Yehova. În gândirea semiticã un fiu era
„copia fidelã“ a tatãlui sãu, iar expresia „fiul
lui“ era adesea folositã cu referire la cineva
care poseda calitãþile tatãlui sãu (ex., trad.
ebr. a expresiei „fiul nelegiuirii“ în Ps. 89:22
[GBV] înseamnã o persoanã nelegiuitã).

3. I se va da scaunul de domnie al ta-
tãlui Sãu David. Isus, ca descendent al lui
David, va sta pe tronul lui David când va
domni în mileniu (2 Sam. 7:16; Ps. 89:3-4,
28-29).

4. Va împãrãþi peste casa lui Iacov în
veci. Domnia lui Isus peste naþiunea lui
Israel, ca rege al ei, va începe în Mileniu ºi va
continua în eternitate.

5. Împãrãþia Lui nu va avea sfârºit.
Aceste promisiuni trebuie cã i-au reamintit
imediat Mariei despre promisiunile fãcute de
Yehova lui David (2 Sam. 7:13-16). David a
înþeles profeþia ca referindu-se nu numai la
fiul sãu (Solomon) care urma sã construiascã
Templul, ci ºi la viitorul Fiu care trebuia sã
domneascã în veci. David a afirmat cã Yeho-
va a vorbit despre viitorul îndepãrtat (2 Sam.
7:19). Maria a înþeles cã îngerul îi vorbea
despre Mesia care fusese promis de mult
timp.

1:34-38. Maria nu pãrea sã fie surprinsã
cã Mesia trebuia sã vinã. Mai degrabã era
surprinsã cã ea trebuia sã-I fie mamã, deºi nu
ºtia de bãrbat (lit., „eu nu cunosc bãrbat“ —
GBV). Dar îngerul nu a mustrat-o pe Maria
aºa cum l-a mustrat pe Zaharia (v. 20). Acea-
sta înseamnã cã Maria n-a pus la îndoialã
cuvintele îngerului, ci mai degrabã a dorit sã
ºtie cum se va putea întâmpla acest lucru.
Rãspunsul a fost cã Duhul Sfânt se va ocupa
în mod creator de conceperea fizicã a lui Isus
(v. 35). Aceastã concepere miraculoasã ºi
naºterea din fecioarã a lui Isus au fost nece-
sare datoritã divinitãþii ºi preexistenþei Sale
(cf. Is. 7:14; 9:6; Gal. 4:4).

La fel ca ºi lui Zaharia, Mariei i se dã un
semn: Elisabeta… a zãmislit ºi ea un fiu.
Maria îºi asumã partea în evenimentul care
va urma, naºterea fiului ei, supunându-se
planului lui Dumnezeu: fie-mi dupã cuvân-
tul tãu (GBV). De bunã voie ea s-a supus
planului lui Dumnezeu, numindu-se pe sine

Luca 1:24-38
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roaba Domnului (doulç, „sclav“; cf. Luca
1:48).

c. Vizita Mariei la Elisabeta ºi întoarcerea ei 
acasã (1:39-56)
1:39-45. Dupã aflarea semnului, Ma-

ria… a plecat în grabã s-o vadã pe Elisa-
beta. Elisabeta ºi Zaharia locuiau într-o cetate
în þinutul muntos (GBV), expresie care se
referã probabil la împrejurimile Ierusalimu-
lui. Când Maria a ajuns acolo, Elisabetei i-a
sãltat pruncul în pântece de bucurie ºi s-a
umplut de Duhul Sfânt. Mai târziu ºi Za-
haria a fost de asemenea umplut cu Duhul
Sfânt (v. 67). Înainte de ziua Cincizecimii,
credincioºii au fost umpluþi cu Duhul Sfânt
pentru sarcini specifice.

Cuvintele rostite cu voce tare de Eli-
sabeta: Binecuvântatã (eulogçmenç, lit.,
„vorbitã de bine“) eºti tu între femei, poartã
în ele ideea cã Maria este cea mai onoratã
dintre toate femeile. Elisabeta o numeºte
mama Domnului meu (GBV). În Evanghe-
lia dupã Luca termenul „Domn“ (kyrios) Îl
descrie adesea pe Isus. El are un dublu în-
þeles. „Domn“ putea fi mult mai important
pentru un cititor grec decât  „Hristos“ (însem-
nând „Mesia“), pentru cã neevreii nu-L aº-
teptau cu nerãbdare pe Mesia. Pe de altã
parte, Septuaginta foloseºte adesea cuvântul
„Domn“ (kyrios) pentru a traduce cuvântul
Yehova. Elisabeta i-a spus din nou Mariei
(v. 45) cã este ferice (makaria, „fericit“) de
aceea care a crezut ceea ce i-a spus Dum-
nezeu. Aceasta demonstreazã cã Maria nu a
vizitat-o pe Elisabeta având o atitudine
scepticã, ci mai degrabã una plinã de voioºie
care confirma ceea ce îi fusese vestit.

1:46-55. Ca rãspuns la aceastã stare de
lucruri, Maria recitã o cântare care laudã
bunãvoinþa pe care Domnul i-a arãtat-o ei ºi
poporului sãu. „Magnificat“, aºa cum a fost
numitã aceastã cântare, se compune aproape
în întregime din aluzii ºi citate din Vechiul
Testament. Acelaºi lucru este valabil ºi în
cazul cântãrilor lui Zaharia ºi Simeon (v.
1:68-69; 2:29-32). Sunt multe asemãnãri
între cântarea Mariei ºi cea a Anei (1 Sam.
2:1-10). În primul rând Maria Îl laudã pe
Dumnezeu pentru bunãvoinþa specialã pe
care a arãtat-o faþã de ea (Luca 1:46-50). Ma-
ria considera cã fãcea parte din rãmãºiþa evla-
vioasã care l-a slujit pe Yehova. Ea Îl numeº-
te pe Dumnezeu Mântuitorul meu (sôtçri
mou), ceea ce aratã relaþia ei foarte apropiatã
cu El. Ea vorbeºte despre credincioºia (v. 48),
puterea (v. 49), sfinþenia (v. 49) ºi îndurarea

Lui (v. 50). În al doilea rând, Maria Îl laudã
pe Dumnezeu pentru îndurarea sa specialã
faþã de Israel (v. 51-55). Prin copilul pe care
avea sã-L nascã, Dumnezeu se arãta îndurãtor
faþã de Avraam ºi sãmânþa lui. Maria era
conºtientã cã naºterea copilului ei era o
împlinire a legãmântului promis lui Avraam
ºi poporului sãu.

1:56. Maria a rãmas cu Elisabeta cam
trei luni, deci pânã când s-a nãscut Ioan (cf.
v. 36). Apoi, Maria s-a întors acasã. Versi-
unea greceascã are cuvintele „casa ei“, ceea
ce aratã cã ea era încã virginã ºi încã nu se
cãsãtorise cu Iosif.

B. Naºterea ºi copilãria lui Ioan ºi a lui 
Isus (1:57-2:52)
Ca în secþiunea precedentã (1:5-56), ºi

aici cele douã naºteri sunt prezentate în para-
lel. Accentul este pus pe naºterea lui Isus,
care este redatã cu mai multe detalii decât
naºterea lui Ioan.

1. NAªTEREA ªI MATURIZAREA LUI 
IOAN (1:57-80)

a. Naºterea lui Ioan (1:57-66)
1:57-66. Naºterea lui Ioan Botezãtorul

este redatã într-un singur verset (57), urmat
de unul în care se aratã cum vecinii ºi rudele
se bucurau de acest eveniment. Câteva din
versetele urmãtoare pun accentul pe asculta-
rea lui Zaharia ºi a Elisabetei. Cei doi bãtrâni
au fost foarte grijulii în a respecta ceea ce
cerea legea în privinþa circumciziei bãiatului.
Deºi unii au obiectat, Elisabeta a spus cã el
se va numi Ioan, fapt confirmat ºi de Zaha-
ria pe o tãbliþã de scris. Faptul cã în clipa
aceea lui Zaharia i s-a deschis gura, putând
sã vobeascã, i-a uimit pe cei prezenþi. La fel
cum au procedat toþi participanþii la aceastã
întâmplare, Zaharia L-a lãudat (eulogôn,
„binecuvânta“; cf. eulogçmonç în v. 42) pe
Dumnezeu. Vestea cã acesta va fi un copil
neobiºnuit s-a rãspândit în tot þinutul acela
muntos (în vecinãtatea Ierusalimului). Oa-
menii au continuat sã vadã cã mâna Dom-
nului era cu el (GBV). Mulþi ani mai târziu,
când Ioan ºi-a început lucrarea sa de propo-
vãduire, mulþi din cei ce-l ascultau erau veniþi
din acest þinut ºi cu siguranþã cã ºi-au amintit
uimitoarele evenimente petrecute la naºterea
sa (Mat. 3:5).

b. Profeþia ºi cântarea lui Zaharia (1:67-79)
1:67-79. Aceastã cântare, cunoscutã sub

numele de „Benedictus“ este plinã cu citate

Luca 1:39-79
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ºi aluzii din Vechiul Testament. Cântarea lui
Zaharia prezintã patru idei.

1. Zaharia L-a lãudat pe Domnul Dum-
nezeu (v. 68a).

2. Zaharia a spus ºi motivul pentru care
Dumnezeu trebuie lãudat: pentru cã a cer-
cetat ºi a rãscumpãrat pe poporul Sãu. (v.
68b).

3. Zaharia a prezentat eliberarea lui Is-
rael prin Mesia (v. 69-75). Mesia avea sã fie
un corn de mântuire (GBV) pentru Israel
(v. 69). Cornul unui animal simbolizeazã pu-
terea sa. Astfel, Mesia avea sã fie puternic ºi
va elibera naþiunea din mâna vrãjmaºilor ei
(v. 74). O importanþã specialã în aceste ver-
sete o are menþiunea despre legãmântul Lui
cel sfânt, prin care Dumnezeu se jurase pã-
rintelui nostru Avraam (v.72-73; cf. Gen.
22:16-18).

4. În mod profetic, Zaharia a prezentat
lucrarea pe care o va avea Ioan (Luca 1:76-
79). Zaharia a înþeles mesajul îngerului, de
aceea el îi prevesteºte lui Ioan: vei merge
înaintea Domnului ca sã pregãteºti cãile
Lui (cf. Is. 40:3; Mal. 3:1). El va fi chemat
prooroc al Celui Prea Înalt (Luca 1:76; cf.

v. 32). Versetul 77 se referã mai degrabã la
Domnul decât la Ioan. Totuºi, Ioan a predicat
acelaºi mesaj despre iertarea pãcatelor (cf.
3:3). 

c. Creºterea ºi izolarea lui Ioan (1:80)
1:80. Pe mãsurã ce creºtea, Ioan se

întãrea în duh, ceea ce însemna cã în duhul
sãu uman avea vitalitate ºi tãrie moralã.
Locuirea în locuri pustii, pânã la vremea
apariþiei publice, nu era normalã pentru o
persoanã tânãrã. Însã datoritã misiunii sale
speciale, despre care Ioan ºtia încã de la o
vârstã fragedã, el a hotãrât sã urmeze mo-
delul lui Ilie (cf. v. 17), trãind într-o zonã
izolatã. Într-o perioadã foarte scurtã de timp,
lucrarea la care a fost chemat îl va aduce pe
Ioan în prim plan.

2. NAªTEREA ªI MATURIZAREA LUI ISUS 
(CAP. 2)

a. Naºterea lui Isus (2:1-7)
2:1-2. Naºterea lui Isus a fost datatã de

Luca în timpul domniei lui Cezar August,
care în mod oficial a devenit stãpânul

Luca 1:80-2:2
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Împãraþii romani în perioada Noului Testament
August (27 î.H.–14 d.Hr.)

A ordonat recensãmântul care i-a fãcut pe Iosif ºi Maria sã meargã la 
Betleem (Luca 2:1).

Tiberiu (14–37 d.Hr.)
Isus a propovãduit ºi a fost crucificat în timpul domniei lui 
(Luca 3:1; 20:22, 25; 23:2; Ioan 19:12, 15).

Caligula (37–41 d.Hr.)
Claudiu (41–54 d.Hr.)

O foamete prelungitã s-a declanºat în timpul domniei sale (Fapte 11:28). 
El i-a expulzat pe evrei din Roma, inclusiv pe Acuila ºi Priscila (Fapte 18:2).

Nero (54–68 d.Hr.)
El i-a persecutat pe creºtini, acum fiind martirizaþi Pavel ºi Petru. El este 
Cezarul la care Pavel a fãcut apel pentru o judecatã dreaptã 
(Fapte 25:8, 10-12, 21; 26:32; 27:24; 28:19).

Galba (68–69 d.Hr.)
Otho (69 d.Hr.)
Vitelius (69 d.Hr.)
Vespasian (69–79 d.Hr.)

A înãbuºit revolta evreilor, iar fiul sãu Titus a distrus Templul din Ierusalim 
în 70 d.Hr.
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Imperiului Roman în 27 î.Hr. ºi a domnit
pânã în 14 d.Hr (vezi lista împãraþilor
romani). ªtiind cã domnia lui Irod cel Mare
s-a încheiat în 4 î.Hr., naºterea lui Isus a avut
loc înainte de aceastã datã. Menþionarea lui
Quirinius ca dregãtor în Siria ridicã o pro-
blemã. El a fost guvernator în 6-7 d.Hr., o
datã mult prea târzie pentru naºterea lui Isus.
Oare se referã expresia întâia datã (prôtç) la
un prim recensãmânt a lui Quirinius, efectuat
anterior? Dacã ar fi aºa, atunci s-ar putea ca
Quirinius sã mai fi fost o datã guvernaor, în
jurul anului 4 î.Hr. Poate cã o soluþie mai
bunã ar fi sã luãm expresia „întâia datã“ ca
însemnând „înainte“, aºa cum este în Evan-
ghelia dupã Ioan 15:18. Prin urmare, în Luca
2:2 textul ar putea fi: „Înscrierea aceasta s-a
fãcut înainte ca Quirinius sã fie dregãtor în
Siria“ (i.e., înainte de 6 d.Hr.).

2:3-5. Pentru acest recensãmânt Iosif
ºi Maria au plecat spre Betleem, cetatea
seminþiei din care se trãgea Iosif. Iosif era un
descendent al lui David (cf. 1:27), care s-a
nãscut în Betleem. Unii au argumentat cã este
ciudat cã oamenii nu au fost recenzaþi în
locurile în care locuiau atunci. Totuºi, aceeaºi
practicã se întâlneºte ºi în alte cazuri (vezi
I. Howard Marshall, The Gospel of Luke, p.
101-102). Maria l-a însoþit pe Iosif din mai
multe motive. Cei doi ºtiau cã li se va naºte
un copil în timp ce Iosif ar fi fost plecat, aºa
cã nu doreau sã fie despãrþiþi când se va pro-
duce acest eveniment. De asemenea, amândoi
ºtiau cã acest copil era Mesia. ªi mai ºtiau cã
Mesia avea sã se nascã în Betleem (Mica
5:2).

2:6-7. Copilul s-a nãscut în timpul ºede-
rii lor în Betleem. Faptul cã Isus a fost numit
fiul ei cel întâi nãscut înseamnã cã mai târ-
ziu ea a mai avut ºi alþi copii. Cei doi n-au
fost gãzduiþi într-o casã particularã. Conform
tradiþiei, ei au poposit într-o grotã lângã un
han. Copilul a fost culcat într-o iesle, un loc
în care se afla hrana vitelor. Faptul cã L-a
înfãºat în scutece era foarte important, pentru
cã în acest fel pãstorii aveau sã recunoascã
copilul (v. 12). Unii copii erau înfãºaþi strâns
pentru a le pãstra membrele în poziþie dreap-
tã ºi nevãtãmate.

b. Închinarea pãstorilor în faþa copilului 
(2:8-20)
2:8-14. Un înger vestitor ºi alþi îngeri au

apãrut noaptea înaintea unui grup de pãstori,
vestindu-le naºterea unui Mântuitor, în ce-
tatea lui David, adicã Betleemul (v. 4). Este

posibil ca aceºti pãstori sã fi pãzit mieii
destinaþi sã fie sacrificaþi în timpul Paºtelor.
Apariþia îngerului ºi slava Domnului care a
strãlucit împrejurul lor i-a înfricoºat foarte
tare. Cuvântul grecesc pentru „înfricoºat“
(lit., „s-au temut cu mare teamã“) accentu-
eazã cât de intensã a fost aceastã teamã.

Mesajul îngerilor a fost unul de mân-
gâiere. Pãstorilor li s-a spus: nu vã temeþi
(cf. 1:13, 30). Mesajul mai spunea cã s-a
nãscut un „Mântuitor“, Hristos, Domnul.
Aceasta era o veste bunã care va fi o mare
bucurie. Ca peste tot în Evanghelia dupã
Luca, „bucuria“ (chara) este adesea asociatã
cu mântuirea. Aceastã veste trebuia dusã la
tot norodul. Aici se face referire în mod
special la poporul lui Israel, dar poate cã
Luca vrea sã lase sã se înþeleagã cã acest
Mântuitor este pentru toatã omenirea. Apoi
cu îngerul s-a unit o mulþime de oaste ce-
reascã, alþi îngeri, lãudând pe Dumnezeu în
locurile înalte: Slavã lui Dumnezeu în lo-
curile preaînalte ºi pace pe pãmânt între
oamenii plãcuþi Lui. Versiunea NIV redã
acest pasaj astfel: „pe pãmânt pace la oamenii
peste care rãmâne bunãvoinþa Lui.“ Pacea lui
Dumnezeu nu este datã acelora care au
bunãvoinþã, ci acelora care sunt beneficiarii
bunãvoinþei lui Dumnezeu.

2:15-20. Pãstorii au plecat sã vadã
Pruncul ºi au relatat tot ceea ce auziserã de
la îngeri. Pãstorii au înþeles cã mesajul în-
gerilor era de la Domnul. Ei au crezut me-
sajul ºi au venit sã se convingã personal.
Atitudinea lor semãna mult cu cea a Mariei
atunci când a auzit mesajul Elisabetei. O ast-
fel de atitudine contrasta puternic cu cea a
conducãtorilor religioºi care ºtiau unde tre-
buia sã se nascã Pruncul, dar nu ºi-au fãcut
timp ºi n-au depus nici un efort sã se con-
vingã personal (Mat 2:5).

Dupã ce au vãzut Pruncul, pãstorii au
fost cei dintâi mesageri care au proclamat
sosirea lui Mesia: au fãcut cunoscut cu-
vâtul care le fusese spus despre acest copi-
laº (GBV). Cei ce i-au auzit s-au mirat
(ethaumasan). Aceastã temã a uimirii în faþa
propovãduirii lui Mesia strãbate întreaga
Evanghelie dupã Luca (verbul gr. thaumazô,
„a fi uluit, a te minuna, a fi uimit“, apare în
Luca 1:21, 63; 2:18, 33; 4:22; 8:25; 9:43;
11:14, 38; 20:26; 24:12, 41. Luca mai folo-
seºte douã cuvinte pentru uimire; vezi 2:48).
Maria reflecta asupra acestui eveniment
important al istoriei. Dintre toate femeile din
Israel ea era mama lui Mesia! Pãstorii s-au

Luca 2:3-20
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întors slãvind ºi lãudând pe Dumnezeu, aºa
cum fãcuserã ºi îngerii (v. 13-14).

c. Circumcizia lui Isus (2:21)
2:21. Maria ºi Iosif au avut grijã sã res-

pecte ceea ce le spusese îngerul, numindu-L
pe fiul lor conform cuvintelor spuse Mariei
de cãtre înger înainte ca Pruncul sã fie
conceput (1:31) ºi lui Iosif dupã ce Pruncul a
fost conceput (Mat. 1:18-21). Numele Isus
era foarte potrivit pentru cã este forma
greceascã a numelui ebraic Iosua, care
înseamnã „Iehova este salvarea“ (cf. Mat.
1:21). Conform obiceiului, Isus a fost cir-
cumcis în ziua a opta (Lev. 12:3), probabil în
Betleem.

d. Înfãþiºarea lui Isus înaintea Domnului 
(2:22-38)
(1) Jertfa Mariei ºi a lui Iosif.
2:22-24. Celor doi li se cerea conform

Legii nu numai sã-L circumcidã pe Isus (Lev.
12:3), dar, de asemenea, sã-L înfãþiºeze pe
acest întâi nãscut înaintea lui Dumnezeu
(Ex. 13:2, 12) dupã alte 33 de zile ºi sã aducã
o jertfã pentru Maria, ca sã fie curãþitã dupã
naºtere (Lev. 12:1-8).

Jertfa pe care au adus-o pentru curãþire
arãta cã ei erau o familie sãracã. Ei nu ºi-au
putut permite sã aducã un miel, ci au adus o
pereche de turturele sau doi pui de porumbei,
aceasta fiind tot ceea ce ºi-au putut permite.
Ei au strãbãtut scurta distanþã dintre Betleem
ºi Ierusalim pentru înfãþiºare ºi curãþire în
Templu.

(2) Profeþia lui Simeon ºi binecuvântarea
familiei (2:25-35).

2:25-26. Pe Simeon… Duhul Sfânt îl
înºtiinþase cã nu va muri înainte ca sã-L
vadã pe Mesia. Simeon era drept (dikaios)
ºi evlavios (eulabçs, „respectuos“; [GBV]
înaintea lui Dumnezeu. Spre deosebire de
conducãtorii religioºi, el aºtepta mângâie-
rea lui Israel, adicã pe Mesia, Cel care avea
sã aducã mângâiere naþiunii sale (cf. „mân-
tuirea Ierusalimului“, v. 38). Precizarea cã
Duhul Sfânt era peste el, ne aduce în minte
imaginea unui profet din Vechiul Testament
peste care venea Duhul Sfânt. De vreme
ce Ana era o „proorociþã“ (v. 36), probabil
cã ºi Simeon se încadra în tradiþia profeticã
sfântã a lui Israel. Descoperirea cu totul spe-
cialã din partea Duhului Sfânt cã-L va vedea
pe Mesia a fost unicã ºi datoratã probabil
puternicei sale dorinþe de a-L vedea pe Cel
Promis.

2:27-32. Vãzând copilul ºi luându-L în
braþe, Simeon… a binecuvântat pe Dum-
nezeu, reacþia oamenilor evlavioºi faþã de
Mesia în toatã Evanghelia dupã Luca. Apoi el
a rostit un psalm de laudã, preamãrind pe
Dumnezeu pentru cã ªi-a împlinit promi-
siunea, aducând mântuirea. Mesia este sursa
mântuirii, aºa cum o aratã ºi numele Sãu,
Isus. În toate cele trei imnuri de mulþumire
ºi laudã redate de Luca în primele douã ca-
pitole (1:46-55; 68-79; 2:29-32) se poate
descoperi adânca semnificaþie a naºterii lui
Ioan ºi a lui Isus pentru salvarea lui Israel ºi
a lumii. Simeon spune cã Mesia a venit pen-
tru Israel, dar ºi ca sã lumineze neamurile.
Ideea mântuirii neevreilor apare de multe ori
în Evanghelia dupã Luca.

2:33. Cuvintele lui Simeon i-au fãcut pe
Maria ºi pe Iosif sã se mire (thaumazontes;
cf. comentariilor de la v. 18). Deºi li s-a spus
cã fiul lor este Mesia, poate cã ei n-au înþeles
scopul lucrãrii Sale pentru întreaga lume, atât
pentru Israel, cât ºi pentru neevrei.

2:34-35. Simeon i-a descoperit Mariei cã
fiul ei va întâmpina opoziþie (un semn care
va stârni împotrivire) ºi cã ea va fi rãnitã
foarte tare. Fiul ei va cauza prãbuºirea ºi
ridicarea multora în Israel. În întreaga sa
lucrare, Isus a proclamat cã singura cale spre
Împãrãþie, calea cãutatã de popor de multã
vreme, era sã-L urmeze pe El. Cei care Îl vor
urma pe Isus, vor primi mântuirea; ei se
„ridicau.“ Dar cei care nu vor crede în El, nu
vor primi mântuirea; ei se „prãbuºeau.“
Aceste consecinþe vor arãta ce au crezut ei
despre fiul Mariei.

(3) Ana Îi mulþumeºte lui Dumnezeu. 
2:36-38. Aceastã femeie evlavioasã, fã-

când parte din tradiþia profeticã, a continuat
ceea ce începuse Simeon. Ana era în vârstã
de optzeci ºi patru de ani ºi se dedicase în
întregime în slujba Domnului la Templu, fi-
ind vãduvã de mulþi ani. Ea vorbea despre
Isus tuturor acelora care aºteptau rãscum-
pãrarea în Ierusalim (GBV), adicã venirea
lui Mesia (cf. v. 25). Vestea despre Isus era
astfel cunoscutã deja în întreaga cetate, fie cã
oamenii credeau, fie cã nu credeau cele spuse
de bãtrânul profet ºi de proorociþa vãduvã.

e. Creºterea lui Isus în Nazaret (2:39-40)
2:39-40. Iosif ºi Maria s-au întors apoi

în Galilea în cetatea lor Nazaret, aflatã la
aproape o sutã de kilometri nord de Ieru-
salim, unde Pruncul creºtea. Luca a omis
din relatarea sa cãlãtoria în Egipt (cf. Mat.
2:13-21) pentru cã nu era scopul sãu sã arate

Luca 2:21-40
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cã Mesia a fost respins încã de când ªi-a
început viaþa. În Nazaret El a fost respins
prima datã dupã ce a declarat în mod public
cã este Mesia. Pregãtirea pentru lucrarea Sa a
avut loc în acest oraº, pe mãsurã ce El
creºtea. Luca precizeazã cã Isus se întãrea
ºi era plin de înþelepciune (sophia) .
Creºterea Lui în înþelepciune a fost menþio-
natã mai târziu (Luca 2:52). Luca Îl mai
descrie pe Isus ca fiind Sursa înþelepciunii
pentru urmaºii Sãi (21:15). Harul sau fa-
voarea (charis) lui Dumnezeu era peste El.
Aceastã caracteristicã este reiteratã de Luca
ºi în 2:52. Înþelepciunea ºi favoarea lui Dum-
nezeu erau evidente în viaþa Lui înainte ca sã
atingã vârsta de 12 ani.

f. Vizita lui Isus la Templu (2:41-50)
2:41-50. Când era de doisprezece ani,

Isus Îºi înþelesese deja misiunea pe pãmânt.
Conform obiceiului lor, Maria ºi Iosif mer-
geau în fiecare an la Ierusalim, de sãrbã-
toarea Paºtelui (GBV). Ziua de Paºte era
urmatã de ºapte zile ale Sãrbãtorii Azimilor
(Ex. 23:15; Lev. 23:4-8; Deut. 16.1-8). Îm-
preunã cele opt zile de sãrbãtoare erau uneori
numite Paºtele (Luca 22:1, 7; Ioan 19:14;
Fapte 12:3-4). La reîntoarcerea lor din Ieru-
salim, pãrinþii Lui n-au observat cã Isus nu
era cu ei, decât dupã ce strãbãtuserã o oare-
care distanþã. Dupã trei zile L-au gãsit în
Templu. Cele „trei zile“ se referã la timpul
de când au pãrãsit cetatea. Ei au cãlãtorit la
distanþã de o zi de cetate (Luca 2:44); le-a
mai trebuit o zi sã se întoarcã înapoi; în ur-
mãtoarea zi L-au gãsit pe Isus. Când L-au
gãsit, El era în mijlocul învãþãtorilor Legii,
ascultându-i ºi punându-le întrebãri inte-
ligente. Toþi… rãmâneau uimiþi (existanto,
„copleºiþi de uimire“, cf. 8:56) de pricepe-
rea ºi rãspunsurile Lui. Când Maria ºi Iosif
L-au vãzut au rãmas înmãrmuriþi (exeplagç-
san, „cu respiraþia tãiatã“, poate cã de bucu-
rie; cf. 4:32; 9:43). Ca rãspuns la întrebarea
Mariei despre modul în care s-a purtat cu ei,
Isus face o distincþie clarã între ei ºi Dum-
nezeu, adevãratul Sãu Tatã (2:49). Afirmaþia
Sa confirmã faptul cã El ºtia care-I este mi-
siunea ºi cã pãrinþii Sãi ar fi trebuit sã ºtie ºi
ei acest lucru. Totuºi, pãrinþii Sãi n-au înþe-
les spusele Lui.

g. Creºterea lui Isus (2:51-52)
2:51-52. Luca a avut grijã sã arate cã Isus

le era supus lui Iosif ºi Mariei, pentru cazul
în care cititorii ar fi înþeles altceva din pasajul
precedent. Maria pãstra toate cuvintele

acestea în inima ei, reflectând la ele ºi
amintindu-ºi cuvintele copilului ei de 12 ani,
chiar dacã nu le înþelegea. Poate cã Luca a
aflat aceste amãnunte despre anii copilãriei
lui Isus chiar de la Maria, sau de la cineva în
care ea avea încredere. Isus continua sã
creascã (proekopten, lit., „a-ºi tãia drum
înainte,“ i.e., „sporea“) în toate privinþele
(spiritual, mental ºi fizic) ºi era tot mai
plãcut înaintea lui Dumnezeu ºi înaintea
oamenilor (cf. v. 40).

III. Pregãtirea lui Isus pentru lucrare 
(3:1-4:13)

Aceastã secþiune pregãteºte calea pentru
mesajele principale ale Evangheliei dupã
Luca — lucrarea lui Isus în Galilea ºi
lucrarea Lui în drum spre Ierusalim (4:14-
19:27).

A. Lucrarea lui Ioan Botezãtorul (3:1-20)
(Mat. 3:1-12; Marcu 1:1-8)
Cum arãtam mai devreme (Luca 1:80),

Ioan Botezãtorul a dus o viaþã de izolare pânã
la ridicarea sa meteoricã la o poziþie publicã
predominantã ºi brusca sa prãbuºire din cau-
za poruncii lui Irod.

1. PREZENTAREA LUI IOAN (3:1-6)
3:1-2. Propovãduirea lui Ioan a început

în anul al cincisprezecelea al domniei lui
Tiberiu Cezar, adicã în anul 29 d.Hr. Tiberiu
a domnit peste Imperiul Roman din 14 d.Hr.
pânã în 37 d.Hr. Ponþiu Pilat a fost investit ca
guvernator al Iudeii (GBV) în 26 d.Hr. ºi a
domnit pânã în 36 d.Hr. În general nu se prea
înþelegea cu poporul evreu peste care stã-
pânea. Irod despre care se vorbeºte aici este
Irod Antipa care pe vremea lui Tiberiu dom-
nea peste Galilea, domnie care începuse din
4 î.Hr. ºi s-a sfârºit în 39 d.Hr. Filip, fratele lui
a domnit la est de Iordan din 4 î.Hr. pânã în
34 d.Hr. (vezi diagrama cu familia Irozilor la
1:5). Capitala lui Irod era la Cezarea Filipi.
Mai puþine se cunosc despre Lisania care a
domnit în Abilene, la nord-vest de Damasc.
Lucrarea lui Ioan s-a desfãºurat ºi în vremea
lui Ana ºi Caiafa. Ana a fost mare preot din
6 d.Hr. pânã în 15 d.Hr. dar a fost înlãturat din
funcþie de autoritãþile romane. Posibil ca în
aceastã poziþie sã fi fost pus ginerele sãu,
Caiafa (18–36 d.Hr.). Evreii au continuat sã-l
recunoascã pe Ana ca mare preot, deºi Caiafa
avea oficial aceastã poziþie (cf. comentariilor
de la Fapte 4:5-6, ºi vezi acolo diagrama cu

Luca 2:41-3:2
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familia lui Ana; de asemenea, cf. comentari-
ilor de la Luca 22:54; Fapte 7:1).

Conform lui Luca, Cuvântul lui Dum-
nezeu a vorbit lui Ioan… în pustie. Vechiul
Testament este plin cu expresii similare
atunci când Dumnezeu i-a chemat pe profeþi
sã îndeplineascã anumite sarcini. Luca pre-
cizase deja cã Ioan a rãmas în pustie pânã la
apariþia sa publicã (1:80). 

3:3-6. Propovãduirea lui Ioan era despre
botezul pocãinþei, pentru iertarea pãcate-
lor. Botezul lui Ioan era asociat cu pocãinþa,
adicã exprimarea exterioarã a schimbãrii
interioare a inimii. Cuvântul „pentru“ (eis) se
referã la întregul „botez al pocãinþei“. Bote-
zul nu mântuieºte pe nimeni, cum rezultã
din ceea ce urmeazã (v. 7-14). Pocãinþa era
„spre“ (interpretarea literarã a lui eis; cf.
comentariilor de la Fapte 2:38), sau avea ca
rezultat iertarea pãcatelor. La fel cum misi-
unea lui Ioan era sã fie premergãtorul lui
Hristos, ºi botezul sãu prefigura un alt botez
(Luca 3:16). Luca precizeazã cã lucrarea de
botezare a lui Ioan se desfãºura în tot þinutul
din împrejurimile (perichôron) Iordanului.
Pentru cã Ioan îºi însuºise în mod vizibil rolul
lui Ilie, este posibil ca el sã fi ales acest þinut
din partea de jos a Iordanului pentru cã aici
Ilie ºi-a petrecut ultimele sale zile (cf. 1 Regi
2:1-13). Luca citeazã din Isaia 40:3-5 cu
privire la lucrarea lui Ioan Botezãtorul. Isaia
scria acolo despre faptul cã Dumnezeu va
netezi calea pentru întoarcerea celor exilaþi
din Babilon în Iuda. Dar toþi scriitorii celor
trei Evanghelii sinoptice folosesc cuvintele
lui Isaia cu referire la Ioan Botezãtorul. 

Isaia scrie: „Un glas strigã: «Pregãtiþi în
pustie calea Domnului.»“ Dar Matei, Marcu
ºi Luca scriu fiecare: Iatã glasul celui ce
strigã în pustie — cuvintele „în pustie“ for-
mând o unitate mai degrabã cu „glasul“ decât
cu „neteziþi calea“. De ce? Pentru cã ei citea-
zã din Septuaginta. Desigur, amândouã sunt
adevãrate — vocea (lui Ioan Botezãtorul) era
în pustie, iar pustia urma sã fie netezitã.

Când un împãrat cãlãtorea în deºert era
precedat de lucrãtori care curãþau ºi netezeau
drumurile pentru a face cãlãtoria mai uºoarã.
În Evanghelia dupã Luca nivelarea pãmân-
tului este o expresie figurativã arãtând cã
drumul lui Mesia va fi netezit pentru cã, prin
Ioan, mulþi oameni erau gata sã primeascã
mesajul lui Isus (cf. Luca 1:17).

Cuvintele din 3:6: ªi orice fãpturã va
vedea mântuirea lui Dumnezeu sunt tipice
pentru accentul pe care Luca îl pune pe natu-
ra universalã a evangheliei.

2. PROPOVÃDUIREA LUI IOAN (3:7-14)
Luca redã propovãduirea lui Ioan în ter-

meni etici. Învãþãtura lui Ioan era aceea cã
viaþa cuiva aratã dacã el este sau nu cu ade-
vãrat pocãit (cf. Epistolei lui Iacov). Învã-
þtuãra eticã era importantã pentru Luca,
deoarece el a scris des despre ajutorarea celor
oprimaþi ºi sãraci.

3:7-9. Ioan îi îndemna pe oameni ca mai
întâi sã aducã roade ca un indiciu al credinþei
lor. Modul de adresare a lui Ioan era foarte
aspru: Pui de nãpârci! Poate cã unii veneau
la el încredinþaþi cã botezul le poate asigura
mântuirea. Ioan i-a atenþionat asupra realitã-
þii vieþii. Cineva trebuia sã le spunã despre
mânia viitoare care avea sã vinã. Ioan a afir-
mat clar faptul cã apartenenþa la naþiunea lui
Israel nu poate mântui (v. 8; cf. Ioan 8:33-39;
Rom. 2:28-29). Securea a fost înfiptã pentru
a tãia pomii care nu fac roadã bunã ºi care
vor fi aruncaþi în foc. De asemenea, judecata
era foarte aproape de toþi cei care nu fãceau
dovada (nu produceau „roadã bunã“) unei
adevãrate pocãinþe (Luca 3:8).

3:10-14. Mulþimea, vameºii ºi ostaºii în-
trebau cu toþii: Ce trebuie sã facem (v. 10,
12, 14) pentru a dovedi aceastã pocãinþã ve-
ritabilã? (cf. întrebãrii similare din 10:25;
18:18.) În rãspunsul sãu, Ioan le spunea oa-
menilor sã fie (a) generoºi (3:11), (b) cinstiþi
(v. 13) ºi mulþumiþi (v. 14). 

Omul îºi putea arãta pocãinþa fiind
generos faþã de necesitãþile vieþii — îmbrã-
cãmintea ºi hrana. O hainã (chitôn) era o pie-
sã de îmbrãcãminte ca o cãmaºã. Oamenii
care aveau douã haine de obicei le purtau pe
amândouã. Vameºii, cunoscuþi pentru lipsa
lor de onestitate ºi pentru faptul cã cereau
mai mult reþinând plusul pentru ei (cf. 5:27-
32), exemplificau nevoia de integritate. Iar
soldaþii, cunoscuþi ºi urâþi pentru faptul cã
încercau sã obþinã bani (jefuind ºi apoi   învi-
novãþindu-i pe alþii pentru aceasta) erau
exemple ale nevoii de a fi mulþumit ºi bine-
voitor.

3. ROLUL LUI IOAN (3:15-17)
3:15-17. Luca a explicat deja care avea

sã fie funcþia lui Ioan (1:17, 76). Dar mulþi-
mile care se îmbulzeau sã-l asculte pe Ioan
au început sã se întrebe cu privirea la Ioan
dacã nu cumva este el Hristosul. Ioan a
fãcut distincþia între botezul sãu ºi botezul
lui Mesia: botezul lui Ioan era cu apã, dar
Mesia va boteza cu Duhul Sfânt ºi cu foc.
Apostolul Ioan Îl prezintã pe Isus nu doar ca
Cel care este botezat cu Duhul, dar ºi ca Cel

Luca 3:3-17
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care boteazã (Ioan 20:22). În final, împlinirea
acestei lucrãri de botezare a Duhului a fost
vãzutã în ziua Cincizecimii (Fapte 2:1-4).
Botezul „cu foc“ se poate referi la aspectul de
curãþire al botezului cu Duhul (Fapte 2:3),
sau se poate referi la lucrarea de curãþire a
judecãþii pe care o va împlini Mesia (Mal.
3:23). Cea de-a doua variantã pare mai plau-
zibilã, având în vedere judecata la care se
referã Luca 3:17 (cf. v. 9).

4. PREDICAREA ªI ÎNTEMNIÞAREA LUI 
IOAN (3:18-20)
3:18-20. Cercetãtorii dezbat asupra date-

lor întemniþãrii ºi morþii lui Ioan. Este posibil
ca el sã-ºi fi început lucrarea în jurul anului
29 d.Hr. (cf. v. 1), sã fi fost întemniþat în anul
urmãtor ºi sã fi fost decapitat nu mai târziu de
anul 32 d.Hr. Întreaga sa lucrare nu a durat
mai mult de trei ani — un an în libertate ºi
doi ani întemniþat. (Pentru detalii despre
întemniþarea ºi moartea lui Ioan prin decapi-
tare, vezi Mat. 14:1-12; Mar. 6:14-29; Luca
9:7-9, 19-20.)

B. Botezul lui Isus (3:21-22)
(Mat. 3:13-17; Mar.1:9-11; 
Ioan 1:29-34)
Toate cele patru Evanghelii redau aceste

momente deosebite din viaþa lui Isus care
semnaleazã începutul lucrãrii Sale publice.
Luca condenseazã relatarea mai mult decât
ceilalþi scriitori ai Evangheliilor. Scopul
botezului era de a-L unge pe Isus cu Duhul ºi
de a primi împuternicirea din partea Tatãlui
pentru a-ªi începe lucrarea. Fiecare persoanã
a Dumnezeirii ºi-a avut rolul în activitatea
Fiului pe pãmânt, inclusiv la botezul Sãu.
Fiul a fost botezat, Duhul Sfânt S-a coborât
peste El, iar Tatãl a rostit cuvinte de aprobare
la adresa lui Isus. Prin botezul Sãu, Isus S-a
identificat pe Sine cu pãcãtoºii, cu toate cã El
nu era pãcãtos.

3:21. Numai Luca precizeazã cã Isus
Se ruga în timpul botezului Sãu. Luca L-a
prezentat pe Isus rugându-Se înaintea sau în
timpul unor evenimente din viaþa Sa (v.21;
5:16; 6:12; 9:18, 29; 22:32, 40-44; 23:46).
Când Luca a scris cã s-a deschis cerul, el a
dorit sã transmitã ideea cã Dumnezeu a pã-
truns în istoria umanã cu o revelaþie —  de-
clarând în mod suveran cã Isus este Fiul Sãu.

3:22. Fiindcã porumbelul era un simbol
al pãcii sau al eliberãrii de sub judecatã (Gen.
8:8-12), prezenþa Duhului Sfânt ca un po-
rumbel semnifica faptul cã Isus va aduce
mântuirea celor ce se vor întoarce la El. Un

glas, vocea lui Dumnezeu, a autentificat po-
ziþia lui Isus, fãcând aluzie la Psalmul 2:7 ºi
la Isaia 42:1.

C. Genealogia lui Isus (3:23-38)
(Mat. 1:1-17)
Genealogia lui Isus, redatã de Luca ime-

diat dupã adeverirea identitãþii Sale de cãtre
Tatãl la botezul Sãu, aratã în continuare mâna
suveranã a lui Dumnezeu în pregãtirea eveni-
mentelor din lume, în aºa fel încât Mesia sã
poatã îndeplini voia Tatãlui.

3:23. Luca spune cã Isus… era de
aproape treizeci de ani când a început sã
predice (GBV). Luca nu era nesigur cu
privire la vârsta la care Isus ªi-a început
lucrarea. El a investigat cu atenþie fiecare
lucru de la început (1:3) ºi este puþin probabil
ca el sã nu fi cercetat ºi vârsta la care Isus
ªi-a început lucrarea. Cu toate cã cercetãtorii
Bibliei dezbat asupra datei la care a început
lucrarea lui Isus, anul 29 d.Hr. se pare cã este
cel mai indicat. Luca foloseºte expresia
„aproape treizeci de ani“ pentru a arãta cã El
era bine pregãtit pentru lucrare. În Vechiul
Testament vârsta de 30 de ani deseori marca
începutul lucrãrii cuiva (Gen. 41:46;  Num. 4;
2 Sam. 5:4; Eze. 1:1). Claritatea relatãrii lui
Luca cu privire la naºterea din fecioarã se
vede din faptul cã el consemneazã cã Isus
era, cum se credea, fiul lui Iosif.

3:24-38. Versetele 24-38 consemneazã
76 de nume, incluzându-i pe Isus ºi pe Adam
ºi încheind cu Dumnezeu. Spre deosebire de
genealogia lui Matei, genealogia lui Luca
începe cu Isus ºi merge înapoi pânã la Dum-
nezeu. Matei începe cu Avraam  ºi continuã
pânã la Isus în trei seturi de câte 14 generaþii.
Existã ºi alte diferenþe între cele douã ge-
nealogii. Luca include 20 de nume înaintea
lui Avraam ºi afirmã cã Adam era „fiul lui
Dumnezeu“.

În plus, listele lui Luca ºi Matei diferã în
înºiruirea de la David la Salatiel (în timpul
Exilului). Aceasta este pentru cã cele douã
liste prezintã linii genealogice diferite. Luca
prezintã linia lui David prin Natan, în timp ce
Matei o prezintã pe cea a lui David prin
Solomon. Începând cu Zorobabel, fiul lui
Salatiel, listele diferã din nou, pânã la Iosif,
despre care Luca spune cã „se credea“ cã este
tatãl lui Isus. Existã puþine dubii asupra fap-
tului cã  genealogia lui Matei traseazã linia
regalã — linia regalã legalã a lui Isus. Între-
barea este: ce semnificaþie are genealogia lui
Luca? Sunt douã posibilitãþi mai importante.

Luca 3:18-38
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1. Luca a prezentat linia genealogicã a
Mariei. Mulþi comentatori susþin cã Luca a
prezentat genealogia Mariei, arãtând cã ºi ea
era descendentã din David ºi cã Isus era cu
adevãrat Mesia, nu numai pe linia descen-
dentã a lui Iosif (pentru cã era fiul cel mai
mare, deci moºtenitorul legal), ci ºi prin cea a
Mariei.

2. Luca a prezentat linia descendentã
realã a lui Iosif. Acest punct de vedere sus-
þine cã linia legalã ºi cea realã prin care a
venit Isus se întâlnesc la Iosif, cel despre care
se credea cã era tatãl lui Isus. Conform aces-
tui punct de vedere, Iacov, unchiul lui Iosif,
ar fi murit fãrã sã aibã copii ºi astfel Iosif a
devenit cea mai apropiatã rudã în viaþã care-l
putea moºteni. Astfel Iosif, iar mai apoi Isus,
au fost introduºi în aceastã linie regalã.

Ambele puncte de vedere ridicã proble-
me la care este dificil sã se gãseascã rãspuns,
cum ar fi faptul, deloc neînsemnat, cã cele
douã genealogii se întâlnesc la Salatiel ºi
Zorobabel, apoi se despart, pentru a se întâl-
ni a doua oarã la Iosif ºi Isus. (Cf. comentari-
ilor de la Mat. 1:12.) Indiferent de punctul de
vedere al cuiva este important sã notãm un
aspect esenþial al teologiei lui Luca exprimat
în genealogia pe care o prezintã el. El îl leagã
pe Isus nu numai de Avraam, ci merge mai
înapoi pânã la Adam ºi la Dumnezeu. Acesta
este un indiciu al mântuirii oferite universal,
o temã obiºnuitã a Evangheliei sale — Isus a
venit sã-i mântuiascã pe toþi oamenii — pe
neevrei ºi pe cei din naþiunea lui Israel (cf.
Luca 2:32).

D. Ispitirea lui Isus (4:1-13)
(Mat. 4:1-11; Mar. 1:12-13)

1. ISUS ESTE DUS DE DUHUL ÎN PUSTIE 
(4:1-2)
4:1-2. În continuare, Luca reia consem-

narea pregãtirii lucrãrii Domnului de unde o
lãsase la 3:23. Isus era plin de Duhul Sfânt
(cf. 3:22; 4:14, 18). Interesant este faptul cã
Duhul L-a dus în pustie, unde a fost ispitit
de Diavolul timp de patruzeci de zile. Locul
tradiþional al ispitirii lui Isus este o zonã aridã
la nord-vest de Marea Moartã. Tema celor
„40 de zile“ este proeminentã în Vechiul
Testament (cf. Gen. 7:4; Ex. 24:18; 1 Regi
19:8; Iona 3:4). Nu este o întâmplare faptul
cã ispitirea lui Isus a continuat timp de 40 de
zile, aºa cum rãtãcirile ºi ispitirile lui Israel
au continuat timp de 40 de ani în pustie.
Rãspunsurile pe care Isus le dã la ispitele lui
Satan, citând din Deuteronomul, capitolele
6 ºi 8, confirmã faptul cã El se gândea la

experienþa acestei naþiuni în pustie. Mai mult,
deºi israeliþii au fost hrãniþi în mod miraculos
în deºert, Isus nu a mâncat nimic.

2. ISPITIREA LUI ISUS ÎN SFERA 
NECESITÃÞILOR FIZICE (4:3-4)
4:3-4. Cum Isus era extrem de înfometat

ºi avea nevoie de hranã (v. 2), nu este sur-
prinzãtor faptul cã diavolul L-a ispitit mai
întâi pe Isus sã transforme o piatrã în pâine,
pentru a se hrãni. Isus a respins aceastã ispitã
citând din Deuteronomul 8:3, unde Moise
reaminteºte poporului de mana pe care le-o
dãduse Dumnezeu. Deºi mana se putea încã
gãsi pe pãmânt, ea constituia un test al cre-
dinþei pentru popor. Ei trebuia sã creadã
despre Cuvântul lui Dumnezeu cã era demn
de crezare pentru existenþa lor. Dacã n-ar fi
fost voia lui Dumnezeu ca ei sã trãiascã, cu
siguranþã cã ar fi murit; aºadar, ei nu trãiau
doar cu pâine. Tot aºa ºi Isus, cunoscând
Cuvântul lui Dumnezeu, ºtia de planul care-I
era destinat ºi S-a încrezut în Tatãl ºi în
Cuvântul Sãu pentru supravieþuirea Sa. Isus
ºtia cã n-ar fi murit acolo în pustie.

3. ISPITIREA LUI ISUS ÎN SFERA GLORIEI 
ªI A DOMINAÞIEI (4:5-8)
4:5-8. Ceea ce Matei a prezentat ca a

doua ºi a treia ispitã au fost inversate de
Luca. Aceasta poate indica faptul cã au fost
ispite continue în aceste domenii. A doua
ispitã prezentatã de Luca este propunerea ce I
se face lui Isus de a avea sub control toate
împãrãþiile pãmântului. Condiþia pusã lui
Isus era aceea de a se închina (proskynçsçs,
lit., „a-ºi îndoi genunchii în faþa“) Diavolului.
Cu toate cã Isus ar fi avut stãpânirea lumii, El
ar fi depins de Satan ºi nu de Dumnezeu Tatãl
ºi de planul Sãu. Din nou Isus se referã la
Moise pentru a contracara ºi aceastã ispitã.
În acel pasaj (Deut. 6:13) Moise avertizeazã
poporul despre atitudinea pe care o va avea
când în sfârºit va fi gata sã intre în þarã ºi sã
câºtige glorie ºi stãpânire. Ispita pentru ei era
aceea de a-ºi aduce laude lor înºiºi ºi de a
uita sã se închine lui Dumnezeu. Isus, citând
acest verset, a arãtat cã El nu va face o
asemenea greºealã. El va da toatã slava lui
Dumnezeu ºi nu o va lua pentru Sine. El nu va
cãdea aºa cum a cãzut Israelul.

4. ISPITIREA LUI ISUS ÎN SFERA 
ÎNDEPLINIRII MISIUNII SALE (4:9-12)
4:9-12. Diavolul a încercat sã-L deter-

mine pe Isus sã schimbe vremea ºi structura
lucrãrii Sale. Isus ºtia cã El trebuia sã meargã
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la cruce, sã moarã pentru pãcatele omenirii.
El ºtia cã este Robul care suferã (Isa. 52:13-
53:12). Diavolul Îl provoacã pe Isus sã sarã
de pe streaºina Templului. Probabil cã acest
loc se afla în colþul de sud-est al zidului,
înspre Valea Chedronului. Satan voia sã spu-
nã cã poporul, vãzând cum este protejat Isus
în mod miraculos în aceastã sãriturã, L-ar fi
acceptat imediat. Diavolul citeazã chiar din
Psalmul 91:11-12 pentru a arãta cã Mesia ar
fi în siguranþã în faþa acestui pericol.

Totuºi Isus era conºtient de implicaþia
acestui fapt. A primi acceptarea din partea
poporului fãrã a merge la cruce ar fi însemnat
sã punã la îndoialã capacitatea lui Dumnezeu
de a controla planul Sãu. Aceasta era exact
aceeaºi situaþie pe care Moise o descria în
Deuteronomul 6:16, cuvinte pe care Isus le
citeazã. Moise se referea la un timp când cei
din popor se întrebau dacã Dumnezeu este cu
adevãrat cu ei (Ex. 17:7). Dar Isus era plin de
încredere cã Dumnezeu era cu El ºi cã planul
Tatãlui ºi timpul îndeplinirii lui erau perfecte.
Aºa cã Isus n-a cãzut în ispita lui Satan.

5. PLECAREA LUI SATAN DE LA ISUS 
(4:13)
4:13. Diavolul a plecat, dar nu perma-

nent, ci doar pentru o vreme, când se va ivi
o ocazie mai potrivitã.

IV. Lucrarea lui Isus în Galilea 
(4:14-9:50)

Prima parte a lucrãrii lui Isus a avut loc
în Galilea, deºi din Ioan 1-4 este cunoscut
faptul cã El a mai avut o lucrare timpurie în
Iudeea ºi Ierusalim, înainte de lucrarea din
Galilea. Lucrarea din Galilea a avut douã
scopuri: de a-L autentifica pe Isus ºi de a
chema ucenicii care trebuia sã-L urmeze.

A. Începutul lucrãrii lui Isus (4:14-30)
(Mat. 4:12-17; Mar. 1:14-15)
Aceste 17 versete sunt un rezumat a ceea

ce s-a întâmplat în timpul întregii lucrãri a lui
Isus: Isus afirmã cã El este Mesia (Luca
4:21); ascultãtorii evrei au dovedit ei înºiºi
cã nu sunt vrednici de binecuvântãrile lui
Dumnezeu (v. 28-29), ºi evanghelia va merge
ºi la neevrei (v.24-27).

1. PRIMIREA LUI ISUS ÎN GALILEA 
(4:14-15)
4:14-15. Isus s-a întors în Galilea, fiind

plin de puterea (dynamei, „abilitate  spiritu-
alã“) Duhului. Duhul S-a coborât peste El

(3:21-22), El a fost dus de Duhul în pustie
(4:1), iar acum lucra „plin de puterea Duhu-
lui.“ Puterea Duhului a fost sursa autoritãþii
lui Isus, pe care Luca o expune în capitolele
4-6. Rãspunsul iniþial a fost pozitiv. I S-a dus
vestea în tot þinutul dimprejur, în timp
ce-L auzeau vorbind în sinagogile lor ºi era
slãvit de toþi.

2. RESPINGEREA LUI ISUS ÎN CETATEA 
SA NAZARET (4:16-30)
(MAT. 13:53-58; MAR. 6:1-6)
4:16-30. La început Isus a fost un Învãþã-

tor popular, aºa cã atunci când s-a întors în
cetatea Sa era foarte normal pentru El sã-i
înveþe pe oameni în sinagogi. În sinagogã era
obiceiul ca cel care citea sã se ridice în timp
ce citea din Scripturã, iar apoi sã se aºeze
ºi sã explice porþiunea pe care o citise. Pasa-
jul din Scripturã pe care l-a citit Isus a fost
din Isaia 61:1-2, un pasaj mesianic. El a în-
cheiat citirea prin cuvintele: sã vestesc anul
de îndurare al Domnului — oprindu-se
în mijlocul versetului, fãrã sã mai citeascã
urmãtoarele cuvinte din Isaia 61:2 despre
rãzbunarea Domnului. Când Isus a adãugat:
Astãzi s-au împlinit cuvintele acestea din
Scripturã pe care le-aþi auzit, semnificaþia
era clarã. Isus afirma cã El este Mesia care
poate aduce Împãrãþia lui Dumnezeu promisã
de multã vreme — dar prima Sa venire nu era
ºi timpul Sãu pentru judecatã. Mulþimea era
fascinatã de învãþãtura Sa: cei ce se aflau în
sinagogã aveau privirile pironite spre El
(Luca 4:20). Cuvintele lui Isus afirmau în
mod clar cã oferta anului de îndurare a lui
Dumnezeu (i.e., timpul Împãrãþiei) le era
fãcutã prin El (v. 21).

Oamenii se mirau (ethaumazon, „uimiþi,
se minunau“; cf. de la 2:18) de cuvintele pline
de har (lit., „cuvintele harului“), dar imediat
dupã aceea au început sã punã la îndoialã
autoritatea cu care El rostea aceste lucruri.
Cum putea feciorul lui Iosif — bãiatul pe
care ei l-au vãzut crescând în oraºul lor — sã
fie Mesia? Isus, intuind opoziþia lor (4:23-
24), a prezentat douã situaþii în care profeþii
lui Dumnezeu au sãvârºit minuni pline de har
între neevrei, în timp ce Israel zãcea în
necredinþã — Ilie ºi o vãduvã din Sarepta
Sidonului (v. 25-26; cf. 1 Regi 17:8-16), ºi
Elisei ºi leprosul Naaman Sirianul (Luca
4:27; cf. 2 Regi 5:1-19). 

Faptul cã Isus i-a menþionat pe neevrei ca
având parte de binecuvântãrile lui Dumnezeu
mai degrabã decât evreii, i-a fãcut pe oameni
sã devinã furioºi ºi s-au umplut de mânie

Luca 4:13-30
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(Luca 4:28). Ei au încercat sã-L omoare, dar
Isus a trecut prin mijlocul lor (v.30). Fãrã
îndoialã cã Luca a descris o scãpare mira-
culoasã de mânia mulþimii. Acest model se
poate vedea în toatã lucrarea lui Isus: Isus a
mers la evrei; ei L-au respins; El le-a vorbit
despre partea neevreilor la Împãrãþie; unii
evrei au dorit sã-L omoare. Dar El nu a fost
omorât decât la timpul potrivit, atunci când
El a hotãrât sã moarã (23:46; cf. Ioan 10:15,
17-18).

B. Manifestarea autoritãþii lui Isus 
(4:31-6:16).
Oamenii din Nazaret ºi alþii din Galilea

care au auzit de El se întrebau cu ce autoritate
face El asemenea afirmaþii. Aºa cã Isus ªi-a
demonstrat autoritatea vindecând ºi învãþând.
Datoritã identitãþii ºi învãþãturilor Sale, El a
avut autoritatea de a chema ucenici. În aceas-
tã secþiune Isus face vindecãri în trei rânduri
ºi dupã fiecare set de vindecãri El cheamã
unul sau mai mulþi ucenici (5:1-11, 27-32;
6:12-16).

1. ISUS ÎªI DEMONSTREAZÃ 
AUTORITATEA VINDECÂND ªI 
ÎNVÃÞÂND (4:31-44).

a. Vindecarea unui demonizat (4:31-37)
(Mar. 1:21-28)
4:31-37. Isus a coborât la Capernaum

(GBV) care mai târziu a devenit cetatea în
care a locuit, deoarece în cetatea Sa Nazaret
fusese respins. Capernaum era de asemenea
cetatea lui Petru ºi a lui Andrei (v. 38). Din
nou oamenii erau uimiþi (exeplçssonto, lit.,
„cu respiraþia tãiatã“ [folosit ºi în 2:48; 9:43];
cf. ethaumazon, „uluiþi, se minunau“, 4:22,
cf. v. 36) de învãþãtura Lui (v. 32) pentru
cã vorbea cu putere. Pentru a dovedi aceastã
putere, Isus a sãvârºit o serie de vindecãri ca-
re au arãtat cã învãþãtura Sa din Nazaret era
adevãratã (cf. v. 18-19). Un om care avea un
duh de drac necurat se afla în sinagogã.
S-a sugerat cã Luca, pentru cã a scris mai
mult pentru oamenii formaþi în cultura greacã,
a þinut sã precizeze cã duhul era necurat (rãu
— n.tr.) pentru cã grecii credeau cã existã
ºi demoni buni ºi demoni rãi. Acest demon
L-a recunoscut pe Isus, numindu-L nu doar
Isuse din Nazaret, ci ºi Sfântul lui Dum-
nezeu (v. 34). În Evanghelii þipetele sunt
caracteristice celor posedaþi de demoni. Isus
a scos demonul (v. 35; GBV) ºi toþi au fost
cuprinºi de uimire (lit., „uimirea [thambos]
a venit peste toþi“, v. 36). Mulþimea a consta-
tat cã Isus poruncea cu autoritate (exousia)

ºi cu putere (dynamei; GBV) demonilor (cf.
9:1), iar faima Sa se rãspândea (4:37).
Aceasta era cea de-a treia minune a lui Isus.
(Vezi lista minunilor Sale la Ioan 2:1-11.)

b. Isus o vindecã pe soacra lui Simon 
(4:38-39)
(Mat. 8:14-15; Mar. 1:29-31)
4:38-39. Atât Marcu cât ºi Luca relatea-

zã cã urmãtoarea minune s-a petrecut imediat
dupã prima minune sãvârºitã în sinagogã.
Soacra lui Simon era cuprinsã de febrã
mare (GBV). La cuvântul lui Isus, febra a
lãsat-o (GBV). În fiecare din aceste cazuri,
cauza care a produs dificultãþi a fost îndepãr-
tatã fãrã alte efecte asupra persoanei respec-
tive. Demonul a ieºit afarã fãrã a-l rãni pe om
(v. 35) iar febra a pãrãsit-o pe soacra lui Petru
în aºa fel încât ea le-a putut sluji imediat (v.
39). Ea nu a fost slãbitã dupã aceastã întâm-
plare.

c. Isus vindecã bolnavi ºi demonizaþi (4:40-41)
(Mat. 8:16-17; Mar. 1:32-34)
4:40-41. Veºtile despre autoritatea lui

Isus asupra bolnavilor s-au rãspândit repede
aºa cã în aceeaºi noapte oamenii au început
sã vinã la El pentru vindecare. Ei au venit la
asfinþitul soarelui, când ziua de Sabat se
sfârºea. Ar fi fost împotriva legii sã-i ducã pe
bolnavi înainte de acest moment. Din mulþi
ieºeau draci, care strigau: Tu eºti…  Fiul lui
Dumnezeu. Motivul pentru care Isus îi mus-
tra a fost cã El nu a venit pe pãmânt pentru ca
demonii sã-L recunoascã ca ºi Hristos, adicã
Mesia. El a venit ca sã fie recunoscut de
oameni.

d. Afirmaþia lui Isus despre lucrarea Sa 
cuprinzãtoare (4:42-44)
(Mar. 1:35-39)
4:42-44. Isus le-a explicat oamenilor cã

El avea o misiune de îndeplinit (cf. v. 18). El
avea o misiune ºi pentru restul naþiunii lui
Israel. Primirea lui Isus în Capernaum con-
trasta puternic cu primirea din cetatea Sa
Nazaret. Oamenii din Capernaum doreau ca
El sã rãmânã, dar El trebuia sã vesteascã
Evanghelia Împãrãþiei lui Dumnezeu ºi în
alte cetãþi. Accentul principal al lucrãrii lui
Isus a fost predicarea, nu vindecarea. Deºi
avea compasiune pentru oameni, lucrarea Sa
de vindecare era fãcutã de obicei ca sã dove-
deascã ceea ce spunea El (cf. Mat. 11:2-6).
Afirmaþia lui Luca despre faptul cã Isus
propovãduia în sinagogile Galileii (în NIV
propoziþia este „propovãduia în sinagogile

Luca 4:31-44
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din Iudea — n.tr) trebuie privitã în aceastã
luminã. „Iudea“ (Ioudaias; aºa cum apare în
unele manuscrise — n. tr.) se referea probabil
la întreaga naþiune (þara evreilor) nu doar la
partea de sud. Luca scoate în evidenþã cã
oriunde mergea Isus îi învãþa pe oameni cã El
era Mesia care a venit sã proclame anul de
îndurare al Domnului (Luca 4:18-19).

2. DEMONSTRAREA AUTORITÃÞII LUI 
ISUS PRIN CHEMAREA PRIMILOR 
UCENICI (5:1-11)
(MAT. 4:18-22; MAR. 1:16-20)
În episodul descris aici nu este, evident,

prima oarã când Isus a fost în contact cu
oamenii pe care i-a chemat sã-I fie ucenici.
Luca afirmase deja cã Isus a vindecat-o pe
soacra lui Simon, ceea ce aratã cã El avusese
deja un prim contact cu Simon ºi cu Andrei.
Aceasta pare a fi a treia oarã în care Isus a
avut contact cu aceºti oameni. În Ioan 1:41
Andrei i-a spus lui Petru cã el L-a gãsit pe
Mesia. Se pare cã ei nu L-au urmat pe Isus
chiar de prima oarã, angajându-se total,
pentru cã în Marcu 1:16-20 (de asemenea în
Mat. 4:18-22) Isus îi cheamã pe Simon, pe
Andrei, pe Iacov ºi pe Ioan. Marcu relateazã
cã aceastã chemare a avut loc înainte ca Isus
sã intre în sinagoga din Capernaum ºi sã-l
vindece pe omul care era posedat de un
demon. Nu trebuie sã ne mire cã Petru l-a
chemat pe Isus la el acasã dupã evenimentul
din sinagogã.

Acum, dupã ce a mai trecut ceva timp,
Petru ºi ceilalþi erau încã pescari. Acesta era
momentul în care Isus ªi-a afirmat autori-
tatea (Luca 4:31-44) ºi i-a chemat pe aceºti
oameni sã-L urmeze pe deplin.

5:1-3. Mulþimea s-a adunat ºi pe Isus Îl
îmbulzea norodul, aºa cã nu putea sã-i în-
veþe prea bine pe oameni în timp ce se afla
lângã lacul Ghenezaret, un alt nume al Mãrii
Galileii, care venea de la un sat aflat pe þãrmul
de nord-vest. Deci El S-a îndepãrtat puþin de
la þãrm în corabia lui Simon ºi învãþa pe no-
roade din corabie.

5:4-7. La cererea lui Isus, Simon a arun-
cat mrejile ºi au prins o mare mulþime de
peºti. Deºi Simon, un pescar experimentat,
era sigur cã n-ar fi prins nimic la acea orã din
zi când peºtii erau în adâncul mãrii, el a
ascultat de cuvântul lui Isus. Aceasta aratã o
mãsurã semnificativã de credinþã. Rezultatul
a fost cã începeau sã li se rupã mrejile aºa
cã au umplut corabia lui Simon ºi o altã cora-
bie cu peºti pânã când au început sã se
afunde corãbiile.

5:8-11. Minunea cu peºtii a dus la douã
reacþii din partea lui Petru ºi din partea celor-
lalþi. Pe toþi îi apucase spaima (lit., „au
rãmas nãuciþi [thambos] el ºi toþi cei ce erau
cu el,“ v. 9; cf. 4:36) din pricina pescuirii pe
care o fãcuserã, iar Petru a înþeles cât de
pãcãtos este în faþa lui Isus (5:8). Rezultatul a
fost cã Isus a fãcut din aceºti pescari, pescari
de oameni. Învãþãtura lui Isus, împreunã cu
minunile Sale, au arãtat cã El are autoritatea
sã-i cheme pe oameni pentru ca ei sã-L ur-
meze lãsând totul. 

3. DEMONSTRAREA AUTORITÃÞII LUI 
ISUS PRIN MAI MULTE VINDECÃRI 
(5:12-26).
Urmãtoarele douã vindecãri aproape cã

au dus la o confruntare cu tradiþia religioasã
— primul conflict de acest fel prezentat de
Luca. Ambele vindecãri au demonstrat afir-
maþia lui Isus cã El este Mesia (cf. 4:18-21).

a. Isus vindecã un lepros (5:12-16)
(Mat. 8:1-4; Mar. 1:40-45)
5:12-16. Isus a întâlnit un om plin de le-

prã. Poate cã el era în stadiul final al bolii —
fapt care se putea observa foarte uºor într-o
comunitate de oameni. Legea (Lev. 13)
poruncea izolarea strictã a unei persoane care
avea leprã, reprezentarea graficã a necurãþiei.
O persoanã leproasã nu se putea închina în
sanctuarul central; ea era necuratã din punct
de vedere ceremonial ºi astfel era complet
izolatã de comunitate.

Acest lepros i s-a adresat lui Isus spu-
nându-I: Doamne, (kyrie), aºa cum Îi spusese
ºi Simon (Luca 5:8). Deºi termenul era folo-
sit cam în acelaºi fel în care astãzi cineva ar
spune „domnule“, aici se pare cã avea o sem-
nificaþie mult mai profundã. Leprosul nu a
pus la îndoialã capacitatea lui Isus de a-l vin-
deca, pentru cã el a spus: dacã vrei, poþi sã
mã curãþeºti. Singurul sãu dubiu era dacã
Isus voia sã-l vindece. Conform Legii moza-
ice cineva care avea leprã nu trebuia atins de
o persoanã care din punct de vedere ceremo-
nial era curatã. Când cineva curat atingea
ceva necurat devenea necurat. Luca, descri-
ind aceastã faptã a lui Isus a arãtat cã Isus
este sursa curãþirii ceremoniale. Dacã El era
sursa curãþirii pentru lepros, putea la fel de
bine sã fie sursa curãþirii ceremoniale pentru
întreaga naþiune. Aceastã temã apare în
relatarea urmãtoarei vindecãri (v. 17-26) ºi
în chemarea lui Levi (v. 27-39). La atingerea
lui Isus, îndatã l-a lãsat lepra. Rapiditatea
vindecãrii ne aduce aminte de 4:35 ºi 4:39.

Luca 5:1-16
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Vindecarea de leprã era ceva rar. Scriptura îi
prezintã doar pe Maria (Num. 12) ºi Naaman
(2 Regi 5) ca fiind vindecaþi de leprã (cf.
Moise; Ex. 4.6-7). Deci ar fi fost foarte neo-
biºnuit ca o persoanã sã se prezinte în faþa
preotului ºi sã aducã jertfe pentru curãþirea
sa. Instrucþiunile pentru aducerea de jertfe
pentru curãþire sunt date în Leviticul 14:1-32.
Luca 5:14 foloseºte expresia ca mãrturie
pentru ei. Faptul cã un om s-a dus la preot
susþinând cã a fost vindecat de leprã i-a aler-
tat pe conducãtorii religioºi cã în Israel se
întâmplã lucruri noi. De ce Isus i-a poruncit
sã nu spunã nimãnui? Probabil cã din douã
motive: (a) Omul trebuia sã meargã imediat
la preot pentru a fi o mãrturie. (b) Când
vestea despre puterea de vindecare a lui Isus
se rãspândea, Isus era asediat continuu de
oameni, ceea ce Îl determina sã se retragã în
locuri pustii (v. 15-16).

b. Isus vindecã ºi iartã pe un paralitic 
(5:17-26)
(Mat. 9:1-8) Mar. 2.1-12)
5:17-26. Vindecarea ºi iertarea unui om

paralizat a constituit o dovadã în plus a pu-
terii ºi autoritãþii lui Isus de a-i face pe alþii
curaþi din punct de vedere ceremonial. Luca
a arãtat cã un numãr de oficiali religioºi au
fost prezenþi cu aceastã ocazie, incluzând pe
câþiva din Ierusalim, care erau poate cei mai
influenþi. Luca nu descrie aceastã vindecare
ca având loc imediat dupã evenimentul pre-
cedent pe care l-a relatat. Este evident cã el
plaseazã cele douã evenimente unul dupã
altul ca o dezvoltare în argumentarea sa.

Afirmaþia: puterea (dynamis, „abilitate
spiritualã“) Domnului era cu el ca sã vin-
dece este unicã la Luca (cf. Mat. 9:1-8; Mar.
2:1-12). Luca foloseºte dynamis în câteva
ocazii pentru a descrie vindecãri sãvârºite de
Isus (cf. Luca 4:36; 6.19; 8:46). Un mare
numãr de oameni Îl însoþeau acum pe Isus
datoritã lucrãrii Sale de vindecare. Astfel,
niºte oameni care purtau într-un pat pe un
slãbãnog, l-au coborât prin acoperiºul casei,
scoþând câteva cãrãmizi ºi punându-l înain-
tea lui Isus. Isus a fãcut legãtura între cre-
dinþa lor ºi minune (5:20), la fel ca în 7:9;
8:25, 48, 50; 17:19; ºi 18:42. Putem pre-
supune cã dintre cei despre care vorbea Isus
ca având credinþã (i.e., le-a vãzut credinþa)
fãcea parte ºi omul paralizat (5:20).

În mod surprinzãtor, Isus nu i-a vinde-
cat imediat trupul; în schimb, prima datã El
i-a iertat pãcatele. Acest lucru este extrem
de important pentru ideea acestei secþiuni,

pentru cã Luca dorea sã arate cã Isus avea
autoritatea sã cheme ucenici, inclusiv dintre
oameni (cum era Levi) despre care se credea
cã nu sunt neprihãniþi (v. 27-39). Conducã-
torii religioºi au început imediat sã considere
cuvintele lui Isus hule, pentru cã ei asociau
iertarea doar cu Dumnezeu (cf. 7:49). Isus a
arãtat cã liderii religioºi aveau absolutã drep-
tate. Vindecarea pe care urma sã o facã era
dovada incontestabilã cã El avea putere sã
ierte pãcatele, deci ar fi trebuit sã fie accep-
tat ca Dumnezeu. Oricine putea spune:
Pãcatele îþi sunt iertate. ªi era mai lesne sã
spui aºa decât sã spui: Scoalã-te ºi umblã,
pentru cã, dacã El n-ar fi avut puterea sã vin-
dece, toþi ar fi cunoscut numaidecât acest
lucru. Rezultatul iertãrii ºi al vindecãrii a fost
cã toþi au rãmas uimiþi (lit., „au fost cuprinºi
de uimire“) ºi erau plini de fricã (phobou, „o
fricã reverenþioasã“) constatând cã au vãzut
lucruri nemaipomenite (paradoxa, „lucruri
ieºite din comun“).

4. DEMONSTRAREA PUTERII LUI ISUS 
PRIN CHEMAREA UNUI VAMEª 
(5:27-39)
(MAT. 9:9-17; MAR. 2:13-22)
5:27-39. Chemarea lui Levi a fost punc-

tul culminant al celor douã minuni preceden-
te. (Levi este numit Matei în Mat. 9:9.) Isus a
arãtat cã El are puterea de a face o persoanã
curatã din punct de vedere ceremonial ºi de a
ierta pãcatele. Acum aceste douã sfere ale
autoritãþii îºi produc efectul asupra unui om
care avea sã devinã ucenicul Sãu.

Luca nu menþioneazã care erau datoriile
de vameº ale lui Levi. Dar poziþia sa îl
înstrãina de comunitatea religioasã din zilele
sale (cf. Luca 5:29-31). El era considerat ca
trãdãtor al poporului din cauza interesului
material, pentru cã vameºii adunau bani de la
evrei pentru a-i da romanilor, care nu erau
evrei, ºi care astfel nu mai trebuia sã mun-
ceascã (cf. 2:12-13). Levi nu pãrea deloc sã
fie un candidat indicat pentru a deveni un
ucenic al Celui care pretindea cã este Mesia.
Isus a rostit simplu: Vino dupã Mine! Levi
ºi-a întrerupt cursul obiºnuit al vieþii sale: el
a lãsat totul, s-a sculat ºi a mers dupã Isus.
Rãspunsul lui Levi a fost acelaºi ca ºi al
pescarilor (5:11).

Ideea urmãritã de Luca ar fi fost clarã
chiar dacã s-ar fi oprit aici cu relatarea despre
Levi. Dar, pentru a sublinia mai bine aceastã
idee, Luca relateazã evenimentele care s-au
întâmplat la o recepþie pe care Levi, noul sãu
ucenic, a dat-o în onoarea lui Isus. Se pare cã
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Levi era un om bogat, pentru cã el a dat un
ospãþ mare la el în casã ºi a avut mulþi in-
vitaþi, inclusiv o mulþime de vameºi. Acelaºi
grup de lideri religioºi, care mai înainte au
pus la îndoialã autoritatea lui Isus (v. 21),
s-au întrebat acum dacã era corect ca Isus sã
stea împreunã cu vameºii ºi cu pãcãtoºii. Nu
numai cã Isus stãtea cu aceºtia, dar mânca ºi
bea împreunã cu ei. A mânca ºi a bea însem-
na pãrtãºie sau prietenie cu ei. Deºi condu-
cãtorii religioºi s-au plâns ucenicilor Lui...
Isus a luat cuvântul ºi a rãspuns El obiecþi-
ilor lor (v. 31-32). El le-a arãtat cã nu era
scopul Sãu sã-i cheme la pocãinþã pe cei
neprihãniþi, ci pe cei pãcãtoºi. Isus nu era
preocupat aici sã discute despre cine erau cei
„neprihãniþi“. El a spus cã misiunea Sa era
destinatã celor ce aveau nevoie de „pocãinþã“
— adicã de o schimbare a inimii ºi a vieþii
(cf. 3:7-14). Fariseii nu credeau cã ar avea
nevoie de o astfel de schimbare. Pentru cã El
arãtase cã are putere în cele douã vindecãri
care au precedat acest eveniment, era de la
sine înþeles cã era capabil sã-ºi împlineascã
lucrarea pentru pãcãtoºi.

Cuvintele adresate lui Isus în 5:33 au
cauzat unele dificultãþi. Dacã aceste cuvinte
aparþineau tot fariseilor ºi conducãtorilor reli-
gioºi, pare straniu ca ei sã-i numeascã pe pro-
prii lor ucenici: Ucenicii lui Ioan ca ºi ai
fariseilor. Este posibil ca aceastã învãþãturã a
lui Isus sã fi fost datã cu altã ocazie, dar Luca
a inclus-o aici pentru cã ea continua scopul
acestei secþiuni. Acuzaþia era cã Isus ºi
ucenicii Sãi refuzau sã posteascã, în contrast
cu ucenicii lui Ioan ºi ai fariseilor, care erau
priviþi ca oameni neprihãniþi. Rãspunsul lui
Isus a fost cã noua cale (a Sa) ºi cea veche (a
lui Ioan ºi a fariseilor) nu se pot amesteca. El
le dã trei exemple. 

1. Nuntaºii (cf. Ioan 3:29) nu postesc în
timpul când mirele este cu ei, pentru cã este
un prilej de veselie. Ei vor posti mai târziu,
când el va pleca de la ei.

2. Un petec de la o hainã nouã nu este
pus la o hainã veche, pentru cã el se va strân-
ge ºi haina va deveni mai rea decât a fost.

3. Un vin nou nu este pus în burdufuri
vechi, pentru cã, fermentând, el va sparge
burdufurile care ºi-au pierdut elasticitatea ºi
atât vinul cât ºi burdufurile se prãpãdesc.

În fiecare caz sunt douã lucruri care nu
se pot amesteca: un timp de petrecere cu
un timp de post (v. 34-35), un petec nou cu o
hainã veche (v. 36) ºi un vin nou cu un bur-
duf vechi (v. 37-38). Prin aceasta Isus voia
sã spunã cã drumul Sãu ºi drumul fariseilor
nu se vor întâlni. Fariseii nu erau dispuºi sã

încerce aceastã nouã cale pentru cã ei
spuneau cã drumul lor este mai bun. Fariseii
considerau învãþãtura lui Isus ca pe un vin
nou din care ei nu doreau sã bea (v. 39).

5. ISUS DOVEDEªTE CÃ ARE 
AUTORITATE ASUPRA SABATULUI 
(6:1-11)
În 6:1-11 Luca relateazã douã incidente

care au avut loc în ziua Sabatului: „Într-o zi
de Sabat“ (v. 1) ºi „În altã zi de Sabat“ (v. 6).
Intenþia lui Luca în alãturarea celor douã
evenimente a fost sã arate cã Isus avea autori-
tate asupra Sabatului.

a. Ucenicii au cules spice în ziua Sabatului 
(6:1-5)
(Mat. 12:1-8; Mar. 2:23-28)
6:1-5. Ucenicii lui Isus culegeau spice

de grâu, le frecau cu mâniile ºi le mâncau.
Dumnezeu le-a dat voie oamenilor sã culeagã
spice din ogorul altora dacã erau în trecere pe
acolo (Deut. 23:25). Dar unii farisei, inter-
pretând Legea foarte strict, au considerat cã
a freca spicele cu mâinile pentru a le mânca
era acelaºi lucru cu treieratul, ceea ce nu era
permis în ziua Sabatului. Isus a rãspuns
obiecþiei fariseilor referindu-se la 1 Samuel
21:1-9. David s-a apropiat de preoþii de la
Nob ºi le-a cerut pâine. Singura hranã dis-
ponibilã în acel moment erau pâinile pentru
punerea înaintea Domnului, dar aceste
pâini nu era îngãduit sã le mãnânce decât
preoþii. David a luat însã pâinile ºi le-a mân-
cat el ºi cei ce erau împreunã cu el. Paralela
pe care o face Isus în învãþãtura Sa este clarã.
Pentru a supravieþui, David ºi cei ce-l înso-
þeau ºi-au permis sã fie deasupra Legii, cu
binecuvântarea preoþilor. Hristos ºi cei ce
erau cu El au fost, de asemenea, deasupra
legii fãcute de om pe care o proclamau fari-
seii. N-ar trebui sã scãpãm din vedere ºi o
altã paralelã implicitã în învãþãtura lui Isus.
David, ca uns al lui Dumnezeu a fost hãituit
de o dinastie care dorea sã-l omoare — dinas-
tia lui Saul. Isus era noul Uns al lui Dum-
nezeu, Cel hãituit de o dinastie care-I dorea
moartea (cf. Luca 5:39). Ultima concluzie a
fost aceea cã Isus este Domn chiar ºi al
Sabatului, adicã El are autoritate chiar ºi
asupra prevederilor Legii.

b. Vindecarea unui om în ziua Sabatului 
(6:6-11)
(Mat. 12:9-14; Mar. 3:1-6)
6:6-11. Aceastã a doua disputã despre

sabat (prima în v. 1-5) pare sã fi fost iscatã cu

Luca 6:1-11
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un scop ascuns pe care-l urmãreau cãrturarii
ºi fariseii. Pe când Isus a intrat într-o sina-
gogã, ºi învãþa pe norod, a întâlnit acolo un
om care avea mâna dreaptã uscatã. Con-
ducãtorii religioºi Îl supravegheau pe Isus
pentru ca sã aibã de ce sã-L învinuiascã. La
fel ca ºi în situaþiile anterioare când s-a con-
fruntat cu liderii religioºi, Isus le ºtia gân-
durile (5:22). El s-a folosit de aceastã situaþie
pentru a arãta cã El avea autoritate peste ziua
Sabatului. Isus le-a zis: „Vã întreb: Este
îngãduit în ziua sabatului a face bine, ori a
face rãu? A scãpa o viaþã, sau a o pierde?“
Prin aceastã întrebare El le-a arãtat cã refuzul
de a face bine în ziua Sabatului era echivalent
cu a face rãul. Dacã suferinþa nu-i este ali-
natã, înseamnã cã-i faci rãu celui ce suferã.

În timp ce omul a întins mâna la porun-
ca lui Isus, mâna i s-a fãcut sãnãtoasã. Isus
nu a fãcut vreun lucru în ziua de sabat, ci doar
a spus câteva cuvinte ºi mâna a fost complet
refãcutã. El i-a umilit pe conducãtorii reli-
gioºi ºi l-a vindecat pe acest om fãrã sã
încalce în vreun fel legea fariseilor. Nu mai
încape îndoialã cã aceºtia turbau de mânie
ºi cãutau un mod de a scãpa de El.

6. DEMONSTRAREA AUTORITÃÞII 
LUI ISUS PRIN CHEMAREA CELOR 
DOISPREZECE (6:12-16)
(MAT: 10:1-4; MAR. 3:13-19)
6:12-16. Înainte ca Isus sã-i aleagã pe

cei doisprezece dintre ucenicii Sãi, El a
petrecut toatã noaptea în rugãciune. Isus a
avut un numãr mai mare de ucenici ºi dintre
aceºtia a ales doisprezece care-I erau mai
apropiaþi. Pe aceºtia i-a numit în mod special
apostoli (apostolous), un termen diferit de
cuvântul „ucenici“. Ucenicii erau cei care-L
urmau, dar apostolii erau cei trimiºi ca me-
sageri ºi cãrora li s-a delegat autoritate (cf.
„apostoli“ în 9:10; 17:5; 22:14; 24:10). În lis-
ta celor doisprezece pe care o dã Luca (la fel
ca în listele lui Matei ºi Marcu) Petru apare
primul, iar Iuda Iscarioteanul, ultimul.
Bartolomeu trebuie sã fie Natanael (Ioan
1:45), Levi ºi Matei sunt una ºi aceeaºi per-
soanã, iar Tadeu (Mar. 3.18) este Iuda, fiul
lui Iacov. Acum ei erau gata sã fie trimiºi ca
apostoli pentru cã fuseserã tot timpul cu Isus.

C. Predica lui Isus de pe un podiº 
(6:17-49)
(Mat. 5-7)

1. INTRODUCEREA PREDICII (6:17-19)
6:17-19. Predica redatã în versetele

17-49 este o versiune mai scurtã a Predicii

de pe Munte, redatã în Matei 5-7. Ambele
predici sunt adresate ucenicilor, începând cu
fericirile, concluzionând cu aceleaºi pilde ºi
având în linii generale acelaºi conþinut.
Totuºi, în Luca „partea evreiascã“ a predicii
(i.e., interpretarea Legii) este omisã. Aceasta
corespunde mai bine scopului lui Luca. Pro-
blema considerãrii celor douã predici drept
una ºi aceeaºi predicã este locul unde au fost
rostite. Matei a spus cã Isus era „pe munte“
(Mat. 5:1), în timp ce Luca a spus cã Isus era
într-un podiº (Luca 6:17). Succesiunea
evenimentelor rezolvã foarte uºor problema.
Isus S-a dus pe „munte“ lângã Capernaum sã
Se roage toatã noaptea (v. 12). Apoi a chemat
doisprezece ucenici care sã-I fie apostoli.
Dupã aceasta s-au oprit pe un podiº pentru a
le vorbi oamenilor ºi pentru a le vindeca
bolile (v. 17-19). Apoi a urcat mai sus, depar-
te de mulþime, pentru a-i învãþa pe ucenici
(Mat. 5:1). Dar mulþimile (Mat. 7:28; Luca
7:1) au urcat ºi ele ºi au auzit predica Sa, ceea
ce explicã ºi cuvintele lui Isus de la finalul
predicii (Mat. 7:24; Luca 6:46-47).

2. BINECUVÂNTÃRI ªI VAIURI 
(6:20-26)
Isus ªi-a început predica cu o serie de

binecuvântãri ºi vaiuri spuse celor ce-L as-
cultau. Toate acestea sunt aºezate în paralel
într-o serie de patru binecuvântãri ºi o alta de
patru vaiuri.

a. Binecuvântãri (6:20-23)
6:20-23. Termenul „binecuvântat“ (ma-

karioi, „ferice“ în româneºte — n. tr.) este
destul de obiºnuit în Evanghelii; el apare de
peste 30 de ori. Cu excepþia a douã situaþii,
toate aceste apariþii sunt în Evangheliile dupã
Matei ºi Luca. La origine, în limba greacã
folosirea cuvântului descria starea de fericire
a zeilor care erau deasupra suferinþelor ºi
eforturilor omeneºti. Mai târziu el a fost
folosit pentru orice situaþie pozitivã pe care
cineva ajungea sã o experimenteze. Spre deo-
sebire de autorii biblici, autorii greci descriau
fericirea din perspectiva valorilor ºi bunurilor
pãmânteºti. În Vechiul Testament autorii au
recunoscut cã omul cu adevãrat binecuvântat
(sau fericit) este cel care se încrede în
Dumnezeu, care sperã ºi aºteaptã sã aibã
comuniune cu El, care se teme de El ºi-L
iubeºte (Deut. 33:29; Ps. 2:12; 32:1-2; 34:8;
40:4; 84:12; 112:1). Adevãrata beatitudine
provenea din recunoaºterea unei stãri fericite
înaintea lui Dumnezeu ºi a omului (Ps. 1:1;
Prov. 14:21; 16:20; 29:18). 

Luca 6:12-23
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În Noul Testament fericirile au o forþã
emoþionalã. Adesea ele pun în contrast o
evaluare falsã, pãmânteascã, cu o evaluare
adevãratã, cereascã a celui care este cu ade-
vãrat binecuvântat (Mat. 5:3-6, 10; Luca
11:28; Ioan 20:29; 1 Pet. 3:14; 4:14). Toate
bunurile ºi valorile seculare sunt inferioare
binelui suprem — Dumnezeu Însuºi. Acesta
este reversul valorilor umane. Fericirile des-
criu prezentul în lumina viitorului (cf. Luca
23:29).

Isus vorbeºte despre patru condiþii în
care oamenii sunt binecuvântaþi sau fericiþi
când Îl urmeazã pe El. Ferice de voi cari
sunteþi sãraci… Ferice de voi  cari sunteþi
flãmânzi acum… Ferice de voi cari plân-
geþi acum… Ferice de voi când oamenii vã
vor urî (6:20-22). În fiecare caz mai este
adãugatã o propoziþie care aratã de ce astfel
de oameni sunt binecuvântaþi sau fericiþi. O
persoanã sãracã este fericitã pentru cã a ei es-
te Împãrãþia lui Dumnezeu. Matei se referã
la „cei sãraci în duh“ (Mat. 5:3), dar Luca
scrie doar „sãraci“. Ascultãtorii lui Isus erau
sãraci din punct de vedere material. Luca a
menþionat deja de douã ori cã cei care L-au
urmat pe Isus au lãsat totul (Luca 5:11, 28).

Explicaþia lui Isus despre includerea lor
în Împãrãþia lui Dumnezeu este menþionatã
pentru cã ei L-au urmat pe Cel care ªi-a pro-
clamat puterea de a-i aduce în Împãrãþie. Ei
au lãsat tot ce au avut bazaþi pe faptul cã Isus
a spus adevãrul. ªi au urmat noul Sãu drum
(5:37-39). Cuvintele lui Isus nu erau o promi-
siune cã fiecare persoanã sãracã avea parte de
Împãrãþia lui Dumnezeu; cuvintele lui descri-
au o stare de fapt pentru cei ce-L urmau. Ei
erau sãraci ºi a lor era Împãrãþia lui Dum-
nezeu. Era mult mai bine pentru ei cã erau
sãraci ºi-L urmau pe Isus, având parte de
Împãrãþia lui Dumnezeu decât sã fi fost bo-
gaþi ºi sã nu aibã parte de ea. De aceea erau ei
binecuvântaþi.

Urmãtoarele douã propoziþii explicative
conþin afirmaþii care se vor împlini în viitor.
Cei flãmânzi vor fi sãturaþi ºi cei ce plâng
vor râde. Apostolii care ar fi îndurat foamea
ºi ar fi plâns din cauzã cã erau urmaºii lui
Isus, ar fi fost susþinuþi de credinþa pe care o
aveau în El.

Ultima fericire se concentreazã asupra
persecuþiei din pricina Fiului omului. Acesta
trebuia sã devinã cursul natural al evenimen-
telor pentru apostoli. Ei urmau sã fie urâþi,
alungaþi, insultaþi ºi respinºi. Totuºi, ei vor
fi fericiþi (binecuvântaþi) datoritã faptului cã
vor avea o rãsplatã în ceruri ºi pentru cã în

acest fel mergeau pe urmele înaintaºilor
lor, proorocii (i.e., cei care vorbeau pentru
Dumnezeu; cf. 6:26).

b. Vaiuri (6:24-26)
6:24-26. În contrast cu ucenicii, care au

lãsat totul ºi L-au urmat pe Isus, erau oamenii
care au refuzat sã facã acest lucru (cf. 18:18-
30). Aceºtia erau din numãrul bogaþilor, al
celor sãtui, al celor populari (râdeþi acum).
Ei n-au înþeles gravitatea situaþiei în care se
aflau. Ei au refuzat sã-L urmeze pe Cel care
putea sã-i aducã în Împãrãþie, motiv pentru
care Isus a pronunþat aceste vaiuri la adresa
lor. Ele reprezentau exact reversul binecuvân-
tãrii lor temporare. Dar reprezentau ºi opusul
binecuvântãrilor ºi rãsplãtirilor celor ce-L
urmau pe Isus, descrise în 6:20-23.

3. ADEVÃRATA NEPRIHÃNIRE 
(6:27-45)

a. Adevãrata neprihãnire revelatã în 
dragoste (6:27-38)
6:27-38. Isus a menþionat ºapte aspecte

ale dragostei necondiþionate. Aceste atitu-
dini, care nu aparþin naturii umane, necesitã
capacitãþi supranaturale, fiind astfel dovada
adevãratei neprihãniri.

(1) Iubiþi pe vrãjmaºii voºtri.
(2) Faceþi bine celor ce vã urãsc.
(3) Binecuvântaþi pe cei ce vã

blastãmã.
(4) Rugaþi-vã pentru cei ce se poartã

rãu cu voi.
(5) Nu vã rãzbunaþi pentru rãul pe care vi

l-a fãcut cineva (v. 29a).
(6) Dãruiþi de bunãvoie (v. 29b-30).
(7) Purtaþi-vã cu alþii cum aþi dori sã se

poarte ei cu voi (v. 31).
Acest fel de dragoste reprezintã un semn

distinctiv al unui om (v. 32-34) care are ace-
leaºi caracteristici ca ºi Tatãl ceresc (v. 35).

Apoi Isus i-a învãþat pe ucenici un prin-
cipiu fundamental al Universului — ceea ce
semeni aceea vei secera (v. 36-38; cf. Gal.
6:7). Isus schiþeazã cinci domenii care susþin
tema semãnatului ºi a seceratului, menþionatã
atât de des în Scripturã: 

(1) Mila duce la milã (Luca 6:36). Uceni-
cii au fost îndemnaþi sã aibã aceeaºi atitudine
pe care Dumnezeu a avut-o faþã de ei.

(2) Judecata duce la judecatã (v. 37a).
(3) Condamnarea duce la condamnare

(v. 37b).
(4) Iertarea duce la iertare (v. 37c).
(5) Dãrnicia duce la dãrnicie (v. 38). 

Luca 6:24-38
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Este un adevãr simplu de viaþã cã omul va
avea parte de efectele atitudinilor ºi faptelor
sale.

b. Adevãrata neprihãnire revelatã în fapte 
(6:39-45)
6:39-45. Isus a explicat cã o persoanã nu

îºi poate ascunde atitudinea faþã de neprihã-
nire. Este evident cã în cazul în care un om
este orb, dar îl va conduce pe un alt orb, vor
cãdea amândoi în groapã (v. 39). El nu va
putea ascunde faptul cã nu este neprihãnit
pentru cã îi va conduce pe alþii pe un drum
greºit. Isus a mai spus cã omul va deveni ase-
menea modelului pe care-l urmeazã (v. 40).
Deci ºi ucenicii Sãi ar trebui sã încerce sã
ajungã ca El. Cineva care doreºte sã-i ajute
fratelui sãu sã scape de un pãcat, trebuie ca
mai întâi sã scape el de acel pãcat (v. 41-42).
Cel mai adesea propriul pãcat este mai grav
decât cel pe care-l vezi la altcineva — o bâr-
nã comparatã cu un pai. Un om nu-l poate
ajuta pe aproapele sãu sã devinã neprihãnit,
dacã el însuºi nu este neprihãnit. Dacã totuºi
încearcã sã facã aºa ceva, este un fãþarnic.

Isus mai vorbeºte ºi despre cuvintele
unui om care aratã ce fel de persoanã este el
(v. 43-45). La fel cum oamenii ºtiu cã orice
pom se cunoaºte dupã roada lui, ei ar trebui
sã ºtie dacã un om este sau nu este neprihãnit
dupã vorbele pe care le rosteºte. În acest caz
roada se referã la vorbe ºi nu la fapte; cãci
din prisosul inimii vorbeºte gura.

4. ADEVÃRATA ASCULTARE (6:46-49).
6:46-49. Cuvintele nu sunt nici pe depar-

te atât de importante ca ascultarea (v. 46). Nu
este de ajuns sã-I spui lui Isus: Doamne,
Doamne. Un credincios trebuie sã facã ceea
ce spune El. Cei care ascultã cuvintele Sale  ºi
le împlinesc se aflã în siguranþã — ca un
om… care a zidit o casã… ºi a aºezat teme-
lia pe stâncã (v. 47-48), iar cei care aud cu-
vintele Sale ºi nu le împlinesc sunt distruºi —
ca un om care a zidit o casã… fãrã temelie
(v. 49). Ucenicii au împlinit deja în mare mã-
surã cuvintele Sale prin faptul cã L-au urmat.
(Aceasta este prima pildã a lui Isus în Evan-
ghelia dupã Luca. Vezi lista celor 35 de pilde
ale lui Isus în Mat. 7:24-27.)

D. Lucrarea lui Isus în Capernaum ºi în 
cetãþile dimprejur (cap. 7-8)
În aceastã secþiune alterneazã lucrarea lui

Isus prin minuni (care dovedesc din nou cã El
este Mesia: 7:1-17, 36-50; 8:22-56) ºi prin
învãþãtura Sa (care are autoritate bazatã pe

mesajul pe care-l predica: 7:18-35; 8:1-21).
Luca pune accentul pe aceastã învãþãturã care
are autoritate datoritã evenimentelor miracu-
loase care arãtau cã Isus este Mesia.

1. LUCRAREA LUI ISUS ÎN MIJLOCUL 
BOLILOR ªI A MORÞII (7:1-17)
Aici Luca redã douã minuni — servitorul

unui sutaº a fost vindecat ºi un bãiat care mu-
rise a fost înviat — ca bazã pentru credinþa în
autoritatea lui Isus (v. 22-23).

a. Vindecarea slujitorului unui sutaº 
(7:1-10)
(Mat. 8:5-13; Ioan 4:43-54)
7:1-10. Dupã predica lui Isus (cap. 6),

rostitã în afara cetãþii, El a intrat în Caper-
naum, cetatea Sa adoptivã, unde a fãcut mul-
te din semnele Sale mesianice. Un sutaº în
armata romanã era comandantul unui grup de
o sutã de soldaþi. Acest sutaº din Capernaum,
spre deosebire de majoritatea soldaþilor ro-
mani, era plãcut ºi respectat de poporul evreu
din Capernaum ºi din împrejurimi, pentru cã
ºi el îi iubea ºi le-a zidit sinagoga (7:4-5).
Robul acestui sutaº era bolnav pe moarte
(v. 2). Sutaºul credea cã Isus putea sã-l vin-
dece pe robul lui. Poate cã motivul pentru
care i-a trimis pe bãtrânii iudeilor sã prezinte
cererea sa era cã el se îndoia cã Isus va da
curs cererii unui soldat roman. Matei 8:5-13
prezintã acelaºi eveniment, dar Matei nu a
menþionat trimiterea acestor mesageri. El a
prezentat întâmplarea ca ºi cum sutaºul s-a
prezentat el însuºi cu cererea. Matei a arãtat
sensul a ceea ce voia sã spunã sutaºul atunci
când mesagerii sãi au redat cuvintele sale ca
ºi când el ar fi fost de faþã (Luca 7:8).

Sutaºul a ºtiut cã cererea sa era îndrãz-
neaþã ºi nu s-a socotit vrednic sã-L vadã
personal pe Isus (v.7). Isus S-a minunat
(ethaumasen; cf. comentariilor de la 2:18)
de sutaº ºi a spus: Vã spun cã nici chiar în
Israel n-am gãsit o credinþã atât de mare.
Conceptul de credinþã este extrem de impor-
tant în capitolele 7 ºi 8. Este vital sã crezi cine
este Isus (i.e., Mesia) ºi ce a spus El.
Manifestarea credinþei de cãtre neevrei devine
ºi mai proeminentã mai târziu în cartea lui
Luca.

b. Învierea fiului unei vãduve (7:11-17)
7:11-17. Luca a descris învierea fiului

unei vãduve pentru ca întrevederea dintre
Isus ºi ucenicii lui Ioan Botezãtorul (v. 18-
23), care urmeazã acestui episod, sã capete
mai multã forþã.

Luca 6:39-7:17
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O mare mulþime L-a însoþit pe Isus în
timp ce mergea de la Capernaum spre Nain
(v. 11). Nain era situat la aproape 40 kilo-
metri sud-vest de Capernaum. O mulþime de
oameni însoþea ºi cortegiul funerar care purta
un sicriu în care se afla un mort, un om tânãr,
singurul fiu al maicii lui. Femeia rãmãsese
singurã acum, fãrã protecþie, fãrã o rudã apro-
piatã de parte bãrbãteascã. Ajutorul pentru
vãduve este o temã majorã atât în Vechiul
cât ºi în Noul Testament, în special sub Ve-
chiul Legãmânt, aºa cum este redat în Deu-
teronomul. Lui Isus I s-a fãcut milã de ea
ºi imediat a început s-o încurajeze. Expresia
„I s-a fãcut milã“, este traducerea verbului
esplanchnisthç, un verb folosit de multe ori
în Evanghelii , însemnând compasiune
sau simpatie. Este legat de substantivul
splanchna, „pãrþile interioare ale trupului“,
considerate ca fiind sediul emoþiilor. Acest
substantiv este folosit de zece ori (Luca 1:78;
2 Cor. 6:12; 7:15; Fil. 1:8; 2:1; Col. 3:12;
Filim. 7, 12, 20; 1 Ioan 3:17). Femeia ºi cei-
lalþi care erau în cortegiul funerar aveau cre-
dinþã în Isus, pentru cã atunci când El S-a
atins de raclã, cei ce o duceau s-au oprit.
La porunca lui Isus, cel care era mort a ºezut
în capul oaselor ºi a început sã vorbeascã
— o dovadã clarã cã era cu adevãrat viu.
Ca urmare, toþi au fost cuprinºi de fricã
(phobos; cf. comentariilor de la 1:12) ºi slã-
veau pe Dumnezeu, considerându-L pe Isus
un mare prooroc (fãrã îndoialã aveau în
vedere lucrarea lui Ilie ºi a lui Elisei), spu-
nând cã Dumnezeu a cercetat pe poporul
Sãu (cf. Is. 7:14). Iar vestea aceasta despre
Isus s-a rãspândit peste tot.

2. ISUS ARATÃ CÃ FAPTELE SALE ÎI 
AUTENTIFICÃ LUCRAREA (7:18-35)
(MAT. 11:2-19)
Scopul lui Luca în descrierea celor douã

minuni (7:1-17) a fost sã pregãteascã mo-
mentul întrevederii dintre ucenicii lui Ioan
ºi Isus. Era important pentru oameni sã
creadã în Isus — în cuvintele ºi lucrãrile Sale
— pentru cã acestea dovedeau cã El este
Mesia.

a. Cererea lui Ioan Botezãtorul pentru 
clarificãri cu privire la lucrarea lui Isus 
(7:18-23)
7:18-23. Acest eveniment a avut loc pe

când Ioan se afla în temniþã (Mat. 11:2). Ioan
a avut o lucrare meteoricã, desfãºuratã pe o
perioadã nu mai mare de un an. Ioan a aºtep-
tat ca Mesia sã instaureze Împãrãþia, aºa cum

anunþase el. Brusc însã, el s-a vãzut în în-
chisoare ºi în pericol de a fi executat, fãrã ca
Împãrãþia sã se arate. Astfel Ioan a început sã
fie neliniºtit cu privire la Mesia. El cunoºtea
bine Vechiul Testament ºi ºtia despre lucrarea
lui Mesia — dar nu vedea Împãrãþia venind.
Aºa cã a trimis pe doi dintre ucenicii sãi
sã-L întrebe pe Isus: Tu eºti Acela care are
sã vinã, sau sã aºteptãm pe altul? Ucenicii
lui Ioan au venit la Isus chiar într-un ceas în
care Isus a vindecat pe mulþi de boale, de
chinuri ºi de duhuri rele, ºi multor orbi
le-a dãruit vederea. Isus, care tocmai sãvâr-
ºise lucrãri mesianice, le-a reamintit uceni-
cilor lui Ioan de pasajul din Isaia 61:1-2, pe
care-l citise ºi în Nazaret. Minunile sãvârºite
de Isus au arãtat cã El este Mesia. Isus dorea
sã spunã cã nimeni n-ar trebui sã gãseascã un
prilej de poticnire (skandalisthç, lit., „a fi
prins în cursã“ ºi astfel „sã fie þinut departe“)
în El. Dimpotrivã trebuia sã creadã în El, în
mesajul ºi cuvintele Sale. Nici Matei nici
Luca n-au prezentat reacþia lui Ioan dupã ce
ucenicii s-au întors la el.

b. Isus condamnã Israelul pentru cã a 
respins lucrarea Lui ºi a lui Ioan 
Botezãtorul (7:24-35)
7:24-28. Isus s-a folosit de întrebarea lui

Ioan pentru a-i învãþa pe oameni despre
lucrarea acestuia ºi pentru a-l lãuda pe Ioan.
El a arãtat cã Ioan nu s-a îndoit ca o trestie
clãtinatã de vânt ºi nici nu s-a îmbrãcat în
haine scumpe. În schimb, oamenii au înþeles
foarte clar cã el a fost un prooroc. Isus a
adãugat cã Ioan a fost mai mult decât un
prooroc, prin faptul, profeþit în Maleahi 3:1,
cã a fost solul care a mers înaintea lui Mesia.
În Maleahi 3:1-2 se vorbeºte despre doi me-
sageri. Unul este solul care fusese descoperit
în persoana lui Ioan Botezãtorul, iar celãlalt
este „Solul legãmântului“, care Îºi va curãþi
poporul ºi care este Însuºi Mesia.

Isus i-a fãcut un mare compliment lui
Ioan atunci când a afirmat cã nu este nici
unul mai mare decât Ioan. Apoi a adãugat:
Totuºi, cel mai mic în Împãrãþia lui Dum-
nezeu este mai mare decât el. Isus nu a
afirmat aici cã Ioan n-ar face parte din
„Împãrãþia lui Dumnezeu“, pentru cã Ioan a
predicat acelaºi mesaj al pocãinþei pentru
iertarea pãcatelor. Isus a spus aici cã a fi un
mare profet nu este totuºi atât de important ca
ºi faptul de a fi in membru al Împãrãþiei.
Aceasta mai înseamnã ºi faptul cã cetãþenii
Împãrãþiei au un avantaj distinct asupra pro-
feþilor, care erau consideraþi mari oameni ai
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lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Cetã-
þenii Împãrãþiei vor fi sub Noul Legãmânt ºi
vor avea Legea lui Dumnezeu scrisã în ini-
mile lor (Ier. 31:31-34). Chiar ºi cea mai ne-
însemnatã persoanã din Împãrãþie va avea o
capacitate spiritualã mai mare decât a avut
Ioan Botezãtorul.

7:29-30. Luca a arãtat apoi cã norodul
care a ascultat cuvintele lui Isus s-a împãrþit
în mod clar în privinþa concepþiei despre
El. Cei care s-au pocãit de pãcatele lor ºi-au
arãtat sinceritatea ºi au dat dreptate lui
Dumnezeu primind botezul lui Ioan, deci
au fost de acord cu Isus. Dar Fariseii ºi
învãþãtorii Legii au zãdãrnicit planul lui
Dumnezeu pentru ei. Refuzând ºi neprimind
botezul lui Ioan, ei au arãtat cã nu acceptã
nici mesajul pocãinþei, nici Împãrãþia. Astfel
ei au respins planul lui Dumnezeu de salvare
a lor. Ironia era cã fariseii ºi învãþãtorii Legii
ar fi trebuit sã cunoascã cel mai bine care era
misiunea solului (Ioan) ºi misiunea lui Mesia
(Isus).

7:31-35. Intervenþia editorialã a lui Luca
(v. 20-30) explicã urmãtoarele cinci versete.
Deoarece conducãtorii religioºi au respins
mesajul lui Ioan ºi al lui Isus, Domnul le-a
spus o pildã scurtã, pentru a explica compor-
tamentul lor. Când Isus i-a menþionat pe
oamenii (anthrôpous) din neamul acesta,
El nu vorbea de oamenii (laos) menþionaþi
în versetul 29 care I-au acceptat mesajul.
Oamenii despre care vorbea El în aceastã
pildã erau conducãtorii religioºi din versetul
30, cei care l-au respins pe Isus ºi pe Ioan.
Isus i-a prezentat ca pe niºte copii capricioºi
care doreau ca alþii sã joace aºa cum cântau
ei. Ei nu erau satisfãcuþi nici de comporta-
mentul lui Ioan, nici de cel al lui Isus. Ioan
era prea ascetic, iar Isus era prea libertin (în
modul de interpretare al fariseilor). Nici una
dintre extreme nu-i satisfãcea pe aceºti lideri
religioºi. Isus a încheiat pilda prin afirmaþia:
Înþelepciunea a fost gãsitã dreaptã de toþi
copiii ei. Cei care îi urmau pe Isus ºi pe Ioan
erau pe deplin convinºi de corectitudinea
învãþãturii lor.

3. ISUS SE OCUPÃ DE O FEMEIE 
PÃCÃTOASÃ (7:36-50)
Acest pasaj ilustreazã principiul pe care

Isus l-a enunþat în versetul 35. Un fariseu cu
numele Simon este comparat cu o femeie
pãcãtoasã, care a primit iertarea (v. 47) ºi
mântuirea (v. 50).

7:36-38. Simon (v. 40), un fariseu, L-a
invitat pe Isus sã mãnânce la el, probabil

pentru a-L ispiti în vreun fel. Era un obicei al
vremii ca atunci când se organiza o masã,
gazda sã ofere posibilitatea musafirilor de
a-ºi spãla picioarele înainte de masã. Pentru
cã cele mai multe drumuri erau nepavate ºi
încãlþãmintea obiºnuitã erau sandalele, pi-
cioarele drumeþilor erau pline de praf sau
noroi. Aºa cum se aratã mai departe în pre-
zentarea acestui episod, Simon nu s-a îngrijit
ca Isus sã-ªi poatã spãla picioarele la începu-
tul acestui ospãþ (v. 44). Pentru ospeþele mai
speciale musafirii aveau la dispoziþie cana-
pele pe care se întindeau în timp ce mâncau.

O femeie a intrat ºi ea dupã ce a aflat cã
Isus era la masã acolo. Era o femeie pãcã-
toasã din cetate, probabil o prostituatã. Viaþa
ei era cunoscutã bine de farisei de vreme ce ei
au caracterizat-o ca fiind pãcãtoasã (v. 39).
Ea nu fãcea parte dintre musafirii invitaþi
la acea masã, dar a intrat acolo aducând cu
ea un vas de alabastru cu mir mirositor.
Prezenþa ei acolo nu era un fapt neobiºnuit,
pentru cã atunci când un rabin era invitat în
casa cuiva ºi alþii puteau sã se opreascã acolo
ºi sã asculte conversaþia. Pe când femeia stã-
tea înapoi lângã picioarele lui Isus ºi plân-
gea, lacrimile ei au început sã-I stropeascã
picioarele. Era un semn normal, de respect,
ca sã se toarne mir pe capul cuiva. Poate cã
femeia nu s-a simþit vrednicã sã ungã capul
lui Isus, aºa cã I-a uns picioarele. Acest gest
a fost foarte costisitor pentru femeie, care nu
pãrea sã fie prea înstãritã. De asemenea,
femeia i-a ºters picioarele cu pãrul capului
ei. Îi sãruta mult picioarele (verbul gr.
katephilei este la timpul imperf., sugerând o
acþiune trecutã continuã), un gest de profund
respect, supunere ºi afecþiune. Mai apoi Isus a
remarcat cã gazda Sa nu fãcuse nimic din
toate acestea, adicã nu I-a uns capul (v. 46),
nici mãcar nu I-a dat apã sã Îºi spele
picioarele (v. 44), în timp ce femeia nu înceta
sã-I ungã picioarele.

Textul nu precizeazã de ce plângea feme-
ia. Poate fãcea acest lucru pentru cã dorea sã
se pocãiascã. Sau poate plângea de bucurie cã
avusese ocazia sã fie în preajma Celui despre
care ea credea în mod evident cã este Mesia.

7:39. Gazda s-a gândit imediat cã Isus nu
poate fi prooroc pentru cã, în acest caz, ar ºti
cine ºi ce fel de femeie este: cã este o pãcã-
toasã. Astfel nu ar fi lãsat-o sã se atingã de El
pentru cã, din punct de vedere ceremonial,
atingerea unui pãcãtos te fãcea sã devii necu-
rat.

7:40-43. Isus, cunoscând gândurile lui
Simon (cf. 5:22), i-a spus o pildã prin care

Luca 7:29-43

221

LUCA.QXD  04.01.2005  21:56  Page 221



l-a învãþat cã o persoanã cãreia i se iartã mult,
va iubi mai mult decât o persoanã cãreia i se
iartã puþin. În pildã era vorba despre un om
care a fost iertat de o datorie de zece ori mai
mare decât a altuia — cinci sute de lei faþã
de cincizeci de lei. Era o datorie mare, pentru
cã un leu reprezenta valoarea unei zile de
muncã. Când a fost întrebat care din ei va
iubi mai mult, Simon a rãspuns corect: acela
cãruia i-a iertat mai mult. Isus a aplicat
apoi  aceastã pildã la situaþia femeii.

7:44-50. Femeia a fost iertatã de multe
pãcate ºi de aceea L-a iubit mai mult pe Isus.
Aceasta nu însemna cã fariseii n-ar fi avut la
fel de multã nevoie de iertare. Isus voia sã
spunã cã pentru „o pãcãtoasã“ care este ier-
tatã va fi normal sã-L iubeascã ºi sã-I mulþu-
meascã Celui care a iertat-o. Felul în care s-a
purtat Simon cu Isus s-a deosebit total de
felul în care s-a purtat femeia. Era evident
cã ea L-a iubit, pentru cã a înþeles cã ei i s-a
iertat mult. A înþeles cã era pãcãtoasã ºi cã
are nevoie de iertare. Spre deosebire de ea,
Simon s-a vãzut curat ºi neprihãnit ºi nu a
simþit nevoia de a-L trata pe Isus în mod spe-
cial. De fapt el nu L-a întâmpinat pe Isus cum
era normal pentru acea vreme sã fie întâmpi-
nat un musafir: sã-i dea o sãrutare pe obraz
ºi sã-i ungã capul cu untdelemn. A procedat
astfel pentru cã nu credea cã Isus ar fi putut
face ceva pentru el, fiindcã nu-L considera un
profet (v. 39).

Dar femeia nu a fost iertatã datoritã iu-
birii ei, ci ea a iubit pentru cã a fost iertatã (v.
47-48). Credinþa ei i-a adus mântuirea: Cre-
dinþa ta te-a mântuit; du-te în pace (cf.
8:48). Credinþa a fost aceea care a fãcut-o
sã rãspundã cu iubire. Ceilalþi musafiri care
erau la masã au început sã se întrebe cine era
Isus de vreme ce El iartã chiar ºi pãcatele
(cf. 5:21). Cu toate cã în acest dialog cu
Simon Isus nu a pretins în mod explicit cã El
este Mesia, a vorbit aºa pentru cã El era
Mesia.

4. ÎNVÃÞÃTURA LUI ISUS 
DESPRE DIVERSELE REACÞII ALE 
OAMENILOR FAÞÃ DE LUCRAREA SA 
(8:1-21)

a. Un grup de ucenici care au reacþionat 
pozitiv (8:1-3)
8:1-3. Aºa cum femeia a reacþionat pozi-

tiv faþã de lucrarea lui Isus, în contrast cu
Simon fariseul (7:36-50), unii oameni au
rãspuns pozitiv mesajului Împãrãþiei lui
Dumnezeu pe care îl propovãduia Isus, în
timp  ce alþii au rãspuns negativ (8:4-15). Din

numãrul credincioºilor fãceau parte cei dois-
prezece ºi niºte femei care fuseserã vinde-
cate de Isus, inclusiv Maria zisã Magdalina
(i.e., Maria din Magdala, sat în Galilea) din
care ieºiserã ºapte draci. Adeseori în Scrip-
turã numãrul ºapte este folosit pentru a arãta
cã ceva este complet. Se pare cã Maria era
total posedatã de demoni. Ioana, nevasta
unuia dintre ispravnicii lui Irod, fãcea parte
din acest grup împreunã cu Susana. Acestea
trei ºi multe altele Îl ajutau cu ce aveau
(i.e., pe Isus ºi pe cei doisprezece). Aceasta
putea pãrea o situaþie scandaloasã în Pales-
tina acelor zile. Totuºi, la fel ca femeia iertatã
(7:36-50) ºi acestor femei li s-a iertat mult ºi
ele au iubit mult. Ele au reacþionat pozitiv fa-
þã de mesajul Împãrãþiei propovãduit de Isus. 

b. Diferite reacþii faþã de lucrarea lui Isus 
ilustrate prin Pilda Semãnãtorului 
(8:4-15)
Mat. 13:1-23; Mar. 4:1-20)
8:4. Isus a rostit aceastã pildã ºi a expli-

cat-o pentru a arãta cã sunt posibile mai
multe reacþii faþã de Cuvântul lui Dumnezeu.
Luca a specificat cã s-a strâns o gloatã
mare, provenind din diferite cetãþi. Aceastã
mulþime includea probabil cele patru cate-
gorii despre care Isus vorbeºte în aceastã
pildã. Poate cã pilda avea ºi menirea de a le
spune ascultãtorilor cã vor întâmpina obsta-
cole.

8:5-8. Semãnãtorul semãna sãmânþa cu
mâna, împrãºtiind-o pe terenul arat. Sãmânþa
aruncatã de semãnãtor a cãzut în patru feluri
de sol. O parte a cãzut lângã drum ºi a fost
mâncatã de pãsãrile cerului.

Altã parte a cãzut pe stâncã (i.e., un strat
subþire de sol care acoperea stânca) ºi s-a
uscat (v. 6).

O a treia parte a cãzut în mijlocul spi-
nilor ºi spinii au înecat-o (v. 7).

O altã parte a cãzut pe pãmânt bun ºi
a adus un rod bogat (v. 8).

Isus a încheiat pilda spunându-le ascul-
tãtorilor Sãi: Cine are urechi de auzit sã
audã. Expresia: a strigat denotã faptul cã
Isus ajunsese la cel mai important punct al
scurtului Sãu discurs. Expresia: „Cine are
urechi de auzit sã audã“ a fost folositã de Isus
în mai multe ocazii în care a rostit pilde
(Mat. 11:15; 13:9, 43; Mar. 4:9, 23; Luca 8:8;
14:35). Expresia afirmã faptul cã oamenii
spirituali pot discerne înþelesul spiritual al
pildelor. De asemenea, trebuie înþeles cã oa-
menii nespirituali nu vor putea înþelege mai
mult decât înþelesul de suprafaþã al pildelor.

Luca 7:44-8:8

222

LUCA.QXD  04.01.2005  21:56  Page 222



8:9-10. Ucenicii lui Isus L-au întrebat ce
înþeles are pilda aceasta. Dar înainte de a le
spune înþelesul, El le-a explicat de ce folosea
aceastã metodã pentru a-i învãþa. Oamenii
care aveau discernãmânt spiritual Îl urmau ºi
înþelegeau cã mesajul Sãu era adevãrat (la fel
ca cei din 7:36-8:3), aceºtia fiind cei cãrora
le-a fost dat sã cunoascã taina Împãrãþiei lui
Dumnezeu. Dar ceilalþi, care nu au rãspuns
mesajului Împãrãþiei, nu puteau înþelege
pildele (cf. 1 Cor. 2:14). Pentru a demonstra
acest lucru, Isus a citat din Isaia 6:9 —
oamenii au auzit ce a spus El, dar n-au înþe-
les. Vorbirea lui Isus în pilde era un act de har
faþã de cei ce-L ascultau. Dacã ei refuzau
sã-L recunoascã pe El ca Mesia, judecata lor
ar fi fost mai puþin severã decât dacã ar fi
înþeles mai mult (cf. Luca 10:13-15).

8:11-15. Isus a explicat pilda pentru uce-
nicii Sãi. Sãmânþa este Cuvântul lui Dum-
nezeu. Cuvintele care erau predicate de
Cuvântul Viu, Isus, reprezentau acelaºi mesaj
pe care-l predicase Ioan Botezãtorul. Respon-
sabilitatea oamenilor era de a accepta mesa-
jul pe care l-au predicat ºi Isus ºi Ioan.

Patru feluri de oameni sunt reprezentaþi
de cele patru feluri de pãmânt. Toate cele
patru categorii au primit acelaºi mesaj.
Primul grup era format din cei ce aud, dar nu
ajung sã creadã nimic, din cauza lucrãrii
Diavolului (v. 12). 

Al doilea grup sunt cei care aud, se
bucurã, dar nu rãmân fideli adevãrului
mesajului, pentru cã n-au rãdãcinã (v. 13).
Faptul cã ei cred pânã la o vreme, iar apoi
cad înseamnã cã ei au acceptat Cuvântul doar
mental, iar apoi, „când vine ispita“, îl resping.
Aceasta nu înseamnã cã ºi-au pierdut mân-
tuirea, pentru simplul fapt cã n-au avut ce
pierde.

Al treilea grup este format din cei care
ascultã, dar niciodatã nu se maturizeazã
(v. 14). Aceºtia pot fi cei interesaþi de mesajul
lui Isus, dar nu-l pot accepta din cauza ataºa-
mentului lor faþã de lucrurile materiale —
grijile, bogãþiile ºi plãcerile vieþii.

Cel de-al patrulea grup este format din
cei care ascultã Cuvântul, îl þin într-o inimã
bunã ºi curatã ºi fac roadã (v. 15), roada
spiritualã, dovada vieþii lor spirituale. Inimile
lor au fost schimbate pentru cã ei trãiesc o
viaþã bunã ºi curatã.

Pe mãsurã ce lucrarea lui Isus progresa,
aceste patru categorii au devenit tot mai
evidente: (1) Fariseii ºi conducãtorii religioºi
au refuzat sã creadã. (2) Unii oameni s-au
adunat în jurul lui Isus datoritã minunilor ºi

vindecãrilor pe care le-a fãcut ºi pentru cã i-a
hrãnit, dar au refuzat sã-I asculte mesajul
(ex., Ioan 6:66). (3) Alþii, ca ºi tânãrul bogat
(Luca 18:18-30), au fost interesaþi de Isus,
dar nu L-au putut accepta din cauzã cã erau
foarte materialiºti. (4) O altã categorie erau
cei care L-au urmat ºi au fost dedicaþi Cu-
vântului Sãu indiferent de cost (ex., 8:1-3).

c. Nevoia de a reacþiona pozitiv faþã de 
învãþãtura lui Isus (8:16-18)
(Mar. 4:21-25)
8:16-18. Aceastã scurtã pildã este con-

tinuarea logicã a Pildei Semãnãtorului. Ac-
centul cade încã o datã pe auzire sau, cum
este arãtat aici, pe ascultare (v. 18). Dacã
cineva înþelege Cuvântul lui Dumnezeu, viaþa
sa trebuie sã reflecte acest lucru (cf. v. 15). La
fel cum cineva nu aprinde o luminã ca s-o
acopere (cf. 11:33-36), tot aºa o persoanã
care primeºte tainele Împãrãþiei lui Dum-
nezeu (8:10) nu le poate þine ca pe un secret.
Ucenicii trebuia sã facã de cunoscut ceea ce
primiserã de la Isus. Cei care L-au urmat pe
Isus trebuia sã ia seama (v. 18) la felul în
care ascultau. Dacã au auzit ºi au rãspuns cu
o credinþã sincerã (cf. v.15), lor li se va da
mai mult adevãr. Dacã n-au primit ceea ce au
auzit, vor pierde tot.

d. Reacþia familiei pãmânteºti a lui Isus 
(8:19-21)
(Mat. 12:46-50; Mar. 3:31-35)
8:19-21. Consecinþa logicã a învãþãturii

precedente (v. 1-18) este cã o persoanã care
înþelege (ºi apoi pune în practicã) ceea ce a
spus Isus, se aflã într-o relaþie corectã cu El.
Mama ºi fraþii lui Isus au venit sã-L vadã.
Aceºti fraþi erau cu siguranþã fii ai Mariei ºi
ai lui Iosif, nãscuþi dupã Isus. Iosif n-a avut
relaþii sexuale cu Maria pânã dupã naºterea
lui Isus (Mat. 1:25). Acest lucru înseamnã cã
dupã naºterea lui Isus Maria ºi Iosif au avut o
relaþie maritalã normalã, având un numãr de
copii. Astfel, „fraþii“ aceºtia erau doar pe ju-
mãtate fraþi cu Isus.

Isus a fost informat cã rudele Sale do-
reau sã-L vadã (Luca 8:20). În rãspunsul Sãu,
Isus nu neagã relaþia pe care o are cu familia
Sa. Mai degrabã El remarcã în mod pozitiv cã
relaþia Sa cu cei care ascultã Cuvântul lui
Dumnezeu ºi-l împlinesc este ca o relaþie de
familie. În plus, remarca lui Isus a arãtat cã
evanghelia nu este limitatã la un popor,
evreii, ci este pentru toþi cei care cred,
inclusiv neevreii. Încã o datã este adusã în
prim plan importanþa auzirii Cuvântului lui
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Dumnezeu; totuºi de aceastã datã se accen-
tueazã ºi împlinirea acestui Cuvânt. Iacov,
unul din fraþii lui Isus, se pare cã a învãþat
bine aceastã lecþie, pentru cã el scrie despre
nevoia împlinirii Cuvântului, ºi nu doar des-
pre ascultarea lui (Iac. 1:22-23).

5. LUCRAREA LUI ISUS CONTINUÃ 
CU O SERIE DE MINUNI (8:22-56)
Anterior Luca a redat evenimente care au

autentificat autoritatea lui Isus (4:31-6:16).
Aici apare din nou necesitatea unei auten-
tificãri. Isus tocmai a spus cã oamenii trebuie
sã asculte cu atenþie Cuvântul Sãu ºi sã-l
împlineascã. Acum El Îºi adevereºte cuvin-
tele într-un mod în care numai Mesia îl putea
face. Isus ªi-a arãtat puterea peste trei
domenii ale lumii create: domeniul naturii
(8:22-25), domeniul demonilor (8:26-39) ºi
domeniul bolilor ºi al morþii (8:40-56).

a. Puterea lui Isus asupra domeniului 
natural (8:22-25)
(Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41)
8:22-25. Pe când Isus ºi ucenicii Lui

erau într-o corabie, traversând Marea Gali-
leii, spre o zonã mai puþin locuitã, s-a stârnit
o furtunã care a umplut corabia de apã, pu-
nând-o în pericol. Brusc furtuna a cuprins tot
lacul ºi s-a stârnit un vârtej de vânt. Isus a
adormit, aºa cã ucenicii au venit la El ºi
L-au deºteptat pentru cã le era teamã cã se
vor îneca. Isus a certat vântul ºi valurile,
apoi i-a mustrat pe ucenici pentru cã le-a fost
teamã ºi pentru cã ºi-au pierdut credinþa în
El. Isus le spusese deja cã doreau sã treacã
dincolo de lac (v. 22). Aceasta era o ocazie
excelentã pentru a pune în practicã Cuvântul
lui Dumnezeu pe care-l auziserã de la Isus
(v. 1-21). Când Isus a certat furtuna, marea
s-a potolit imediat (ceea ce nu se întâmplã în
mod normal). Ucenicii erau plini de spaimã
ºi de mirare (cf. v: 35, 37).

b. Puterea lui Isus asupra lumii demonilor 
(8:26-39)
(Mat. 8:28-34; Mar. 5:1-20)
8:26. În timp ce Matei a scris cã Isus a

întâlnit doi oameni posedaþi de demoni (Mat.
28:34), Luca a scris doar despre unul din cei
doi. Existã oarecare confuzie cu privire la
locul în care s-a petrecut aceastã minune. Ce
putem înþelege prin þinutul Gherghesenilor?
Se pare cã regiunea ºi-a primit numele de la
mica cetate Gersa (actualmente ruinele de la
Khersa) pe malul estic, dincolo de lac, în
dreptul Galileii. Matei a menþionat „þinutul

Gadarenilor“ (Mat. 8:28), nume care venea
de la cetatea Gadara, aflatã la aproximativ 10
kilometri sud-est de extremitatea de jos a
Mãrii Galileii. Poate cã teritoriul din jurul
cetãþii Gersa aparþinea de Gadara (cf. comen-
tariilor de la Mar. 5:1). 

8:27-29. Când a ieºit Isus la þãrm, L-a
întâmpinat un om care era stãpânit de mai
mulþi draci. Felul în care trãia acest om arãta
cã era în totalitate sub stãpânirea demonilor.
El nu lua parte la traiul normal, civilizat al
oamenilor (v. 27) ºi adesea era gonit de
dracul prin pustii (v. 29). La fel ca în cazul
celor mai mulþi oameni „stãpâniþi de de-
moni“ din Evanghelii, ºi acest om a scos un
strigãt ascuþit. Demonul L-a recunoscut pe
Isus, pentru cã omul I s-a adresat spunându-I:
Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt.
Cuvintele: Te rog nu mã chinui, arãtau cã
demonul a recunoscut cã Isus avea stãpânire
asupra lui, chiar dacã omul posedat nu putea
sã-l stãpâneascã (v. 29).

8:30-33. Rãspunzând întrebãrii lui Isus,
demonul a spus cã numele sãu era Legiune,
un termen latin care desemna un grup de
6.000 de soldaþi romani. Înþelesul numelui
era cã un mare numãr de demoni locuiau în
acel om. Demonii L-au rugat pe Isus sã nu-i
chinuie (Mat. 8:29 adaugã „înainte de vre-
me“) cerându-I sã nu-i trimitã în Adânc, des-
pre care se credea cã este un loc al morþii.
Despre Adânc se credea cã este „un loc plin
de apã“, ceea ce face ca rezultatul acestei
întâlniri, la punctul ei culminant sã fie cât se
poate de ironic. La cererea demonilor, Isus
i-a lãsat sã intre într-o turmã mare de porci,
care se afla în apropiere ºi care s-a repezit de
pe râpã în lac ºi s-a înecat. Isus le-a respec-
tat cererea de a nu fi trimiºi în Adânc, dar
oricum ei s-au dus într-un loc plin de apã.

8:34-37. Efectul acestei minuni asupra
oamenilor a fost cã i-a apucat frica (v. 35,
37; cf. 7:16; 8:25). Aceastã fricã a fost sufi-
cient de mare ca ei sã-I cearã lui Isus sã plece
de la ei.

8:38-39. În contrast cu acei oameni, cel
ce fusese stãpânit de demoni a început, la
porunca lui Isus, sã spunã tuturor ce i se întâm-
plase. Aceasta a fost prima menþiune despre
lucrarea lui Isus într-o zonã locuitã de neevrei.

c. Puterea lui Isus asupra bolilor ºi a morþii 
(8:40-56)
(Mat. 9:18-26; Mar. 5:21-43)
Aceastã secþiune (cap. 7-8) începe cu

lucrarea lui Isus pentru cei bolnavi ºi pentru
cei morþi (7:1-17). Ea se încheie cu aceeaºi
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temã. Totuºi, vindecãrile prezentate în 8:40-
56 aduc aceastã secþiune la un punct culmi-
nant datoritã simbolismului rezultat din
capacitatea lui Isus de a-i face pe alþii curaþi,
fãrã ca El Însuºi sã devinã necurat.

8:40-42. Un om numit Iair, care era
fruntaº al sinagogii, L-a rugat pe Isus sã
salveze viaþa singurei lui fiice, care trãgea
sã moarã. Faptul cã un fruntaº al sinagogii a
venit la Isus aratã cã oamenii începeau sã
înþeleagã cine este Isus — cã El era într-ade-
vãr Mesia. Fruntaºul unei sinagogi avea în
sarcinã serviciile de la sinagogã, întreþinerea
ºi curãþenia ei. Alþi fruntaºi de sinagogã,
menþionaþi în Noul Testament, au fost Crisp
(Fapte 18:8) ºi Sosten (18:17).

8:43-48. Relatarea acestei întâmplãri
este brusc întreruptã de Luca pentru a pre-
zenta ceea ce s-a întâmplat pe drum cãtre
casa lui Iair. În mulþime era o femeie, care de
doisprezece ani avea o scurgere de sânge.
Este interesant de observat cã fiica lui Iair
avea vârsta de 12 ani, iar aceastã femeie era
bolnavã de 12 ani. Hemoragia pe care o avea
o fãcea sã fie consideratã necuratã (Lev.
15:25-30), ºi orice persoanã care ar fi atins-o
devenea necuratã. Spre deosebire de faptul cã
fusese la doctori, fãrã s-o fi putut vindeca
vreunul, s-a întâmplat ceva neobiºnuit când
ea s-a atins de poala hainei lui Isus: îndatã
scurgerea de sânge s-a oprit. Întrebarea lui
Isus: Cine s-a atins de Mine? nu înseamnã
cã El nu cunoºtea situaþia. Dar dorea ca
femeia însãºi sã se arate ºi sã-ºi exprime
public credinþa care a fãcut-o sã se atingã de
Isus. Credinþa femeii a devenit publicã atunci
când ea s-a aruncat jos înaintea Lui.
(Aceasta ne reaminteºte de o altã femeie care
ºi-a exprimat credinþa fiind la picioarele lui
Isus [Luca 7:36-50].) Credinþa a fost aceea
care a vindecat-o (GBV) pe femeie (8:48) —
credinþa cã Isus o poate curãþi ºi cã El este cu
adevãrat Mesia. Isus i-a spus: du-te în pace,
la fel cum îi spusese recent ºi unei femei
pãcãtoase (7:50).

8:49-56. Apoi povestirea revine la Iair.
Isus tocmai fusese atins de cineva considerat
necurat din punct de vedere ceremonial. În
ciuda faptului cã Iair fusese deja anunþat cã
fiica lui murise, el a crezut cã ea ar putea fi
înviatã (v. 50). Aceastã credinþã a fost parþial
exprimatã în faptul cã el I-a permis lui Isus sã
vinã în casa lui chiar dacã se atinsese de o
femeie necuratã.

Dupã ce Isus a înviat-o din morþi pe
fiica lui Iair, le-a cerut sã i se dea fetei sã
mãnânce. Aceasta dovedea cã fetiþa era re-
stabilitã pe deplin ºi nu urma sã intre într-o

lungã convalescenþã (cf. unei situaþii similare
cu cea a soacrei lui Petru; 4:39). Pãrinþii ei
au rãmas uimiþi (exestçsan; cf. 2:47), dar nu
înfricoºaþi. Porunca lui Isus sã nu spunã ni-
mãnui despre aceastã minune trebuie sã fi
provenit din dorinþa Lui de a nu fi proclamat
în mod deschis ca Mesia pânã la proclamarea
explicitã a acestui fapt, în Ierusalim.

E. Isus îi învaþã pe ucenici (9:1-50)
Secþiunea lui Luca despre lucrarea lui

Isus în Galilea se încheie cu câteva eveni-
mente importante, prin care Isus i-a învãþat
pe ucenici. Pentru Luca, evenimentele din
acest capitol, deºi importante, nu reprezintã
esenþa argumentului sãu. Pentru el cãlãtoria
spre Ierusalim reprezintã punctul esenþial al
lucrãrii lui Isus. Evenimentele redate în acest
capitol formeazã un punct culminant pentru
aceastã parte a lucrãrii lui Isus (4:14-9:50) ºi
o punte cãtre cãlãtoria spre Ierusalim, care
începe în 9:51.

1. TRIMITEREA CELOR 
DOISPREZECE (9:1-6)
(MAT. 10:5-15; MAR. 6:7-13)
9:1-6. Isus le-a dat celor doisprezece

ucenici douã sarcini pentru lucrarea în care
i-a trimis. Ei trebuia sã propovãduiascã
Împãrãþia lui Dumnezeu ºi sã tãmãduiascã
pe cei bolnavi. Aveau capacitatea de a face
aceastã lucrare pentru cã  Isus le-a dat putere
(dynamin, „capacitate spiritualã“; cf. 4:14,
36; 5:17; 6:19; 8:46) ºi stãpânire (exousian,
„dreptul de a exercita puterea“) peste lumea
demonilor ºi peste cei care din punct de vede-
re fizic erau bolnavi. Isus tocmai îºi arãtase
puterea pe care o avea peste aceste domenii
(8:26-56). Lucrarea de vindecare trebuia sã
certifice lucrarea lor de propovãduire. Faptul
cã cei doisprezece vindecau cu puterea ºi
autoritatea lui Isus arãta cã El era Mesia care
putea sã aducã oameni în Împãrãþie. De aceea
era necesar ca oamenii sã-i creadã pe cei
doisprezece. Oamenii îºi vor arãta credinþa în
cei doisprezece — ºi astfel în Mesia —
arãtându-se ospitalieri faþã de aceºti oameni
care lucrau autorizaþi de Isus.

Aceasta ne ajutã sã explicãm instrucþiu-
nile mai mult decât ciudate (9:3-5) pe care
Isus le-a dat în legãturã cu metoda lor de a
lucra. Misiunea lor nu avea sã fie lungã — ei
trebuia sã se întoarcã ºi sã-I raporteze lui Isus
(v. 10). De ce nu trebuia ca cei doispre-
zece sã ia cu ei provizii sau bani? Datoritã
duratei scurte a misiunii lor ºi de asemenea
datoritã faptului cã reacþia oamenilor faþã de
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ei va arãta dacã poporul Îl va accepta sau nu
pe Isus ca Mesia. Oamenii care vor crede
mesajul mesianic ºi vindecãrile celor doi-
sprezece îi vor primi cu bucurie. Cei care nu
vor crede, vor fi vrednici de judecatã (v. 4-5).
Dacã o cetate îi va respinge, porunca era: sã
scuturaþi praful de pe picioarele voastre ca
mãrturie împotriva lor. Când evreii se
întorceau dintr-o þarã a neevreilor trebuia
sã-ºi scuture praful de pe picioare, ceea ce
semnifica ruperea legãturilor cu neevreii. În
acest fel ucenicii vor arãta cã evreii din acele
cetãþi erau ca neevreii care nici nu ascultau,
nici nu credeau. Isus a oferit astfel posibili-
tatea celor din acea regiune sã creadã în
mesajul Sãu ºi în lucrarea Sa. Luca a afirmat
cã cei doisprezece au mers… pretutindeni,
ceea ce poate însemna pretutindeni în regiu-
nea Galileii ºi nu la întreaga naþiune.

2. ÎNDOIELILE LUI IROD CU PRIVIRE 
LA ISUS (9:7-9)
(MAT. 14:1-2; MAR. 6:14-29)
9:7-9. În timp ce ucenicii mergeau prin

sate ºi cetãþi, lucrarea lor a atras atenþia.
Chiar ºi Irod, tetrarhul (GBV) care rãspun-
dea de provincia Galilea (cf. 3:1), a auzit
despre lucrarea lor, dar n-a înþeles-o. Irod,
care se pare cã nu credea în înviere, ºtia cã
Isus nu putea fi Ioan Botezãtorul, pentru cã
el l-a ucis pe Ioan. Alþii ziceau cã Isus ar
putea fi Ilie sau vreun prooroc al Vechiului
Testament, care a înviat. Prin acestea Luca
voia sã arate cã toþi, chiar ºi în sfera înaltã a
guvernãrii, vorbeau despre lucrarea lui Isus ºi
a celor doisprezece.

3. ISUS HRÃNEªTE 5.000 DE OAMENI 
(9:10-17)
(MAT. 14:13-21; MAR. 6:30-44; 
IOAN 6:1-14)
Hrãnirea celor 5.000 de oameni este sin-

gura minune relatatã de toate cele patru
Evanghelii. Din mai multe puncte de vedere
este punctul culminant al minunilor lui Isus.
Ea avea drept scop sã producã credinþã în
ucenicii Sãi.

9:10-11. Acum Luca îi numeºte pe cei
doisprezece apostolii (apostoloi). Anterior ºi
Isus i-a numit aºa (6:13). Probabil cã apos-
tolii s-au întors în Capernaum unde se afla
Isus. El i-a luat cu Sine la Betsaida, dincolo
de Iordan, la nord-est de Marea Galileii (Unii
susþin totuºi cã Betsaida era o cetate, care
acum se numeºte Tabgha, situatã la sud-vest
de Capernaum.) Aºa cum erau deja obiºnu-
ite, noroadele… au mers dupã El. Isus
a continuat sã predice despre Împãrãþia lui

Dumnezeu. I-a trimis pe cei doisprezece sã
predice, iar El îi vindeca pe cei ce aveau
trebuinþã de vindecare. Minunea care a
urmat imediat a arãtat cel mai clar cã Isus
este Mesia, capabil sã dea poporului tot ce
era necesar. Irod s-a întrebat cine este Isus
(9:7-9). Mai târziu Isus a pus aceeaºi întreba-
re (v. 18-20). Hrãnirea celor 5.000 (v. 10-17)
a întãrit pentru ucenici adevãrul cã Isus este
Mesia.

9:12-17. Oamenii care se adunaserã
probabil cã nu fãceau parte dintre localnici,
pentru cã ucenicii I-au cerut lui Isus sã dea
drumul noroadelor sã poatã sã gãzduiascã
ºi sã-ºi caute de-ale mâncãrii. Acest lucru
n-ar fi fost necesar dacã oamenii locuiau în
apropiere ºi se puteau întoarce la casele lor.
Când Isus le-a spus ucenicilor: Daþi-le voi sã
mãnânce, El voia sã le arate cã omeneºte este
imposibil sã satisfaci mulþimile. Ucenicii au
recunoscut acest lucru ºi au spus cã ar trebui
sã meargã ei sã aducã hranã dacã voiau sã-i
hrãneascã. Ucenicii au spus cã au doar cinci
pâini ºi doi peºti, hranã insuficientã pentru o
asemenea mulþime. Cei cinci mii de bãrbaþi
(andres, „bãrbaþi“) este o cifrã rotundã, care
cu siguranþã cã nu includea femeile ºi copiii
care erau prezenþi acolo (Mat. 14:21). Dacã
ºi aceºtia ar fi fost socotiþi, totalul ar fi fost
poate de peste 10.000.

Dupã ce i-a pus sã stea jos în cete de
câte cincizeci (GBV), pentru a-i putea hrãni
mai uºor, Isus I-a mulþumit lui Dumnezeu
Tatãl, apoi le-a împãrþit hrana prin interme-
diul ucenicilor. Douãsprezece coºuri pline cu
firimituri au fost adunate la sfârºitul acestui
ospãþ, poate pentru a da câte un coº fiecãrui
ucenic ca sã mãnânce. Cuvântul folosit pen-
tru coº (kophinoi) era considerat tipic pentru
comerþul evreilor. Cele ºapte coºuri rãmase
de la hrãnirea celor 4.000 (Mar. 8:8) erau alt-
fel de coºuri. Prin acest gest Isus a arãtat cã
El Însuºi poate asigura împlinirea tuturor
nevoilor Israelului. El era Cel care putea asi-
gura prosperitate dacã oamenii ar fi crezut
mesajul Sãu. Aceastã minune ne aduce amin-
te de Elisei care a rostit Cuvântul lui Dum-
nezeu ºi astfel a hrãnit mulþi oameni cu puþinã
hranã, iar în urma mesei a mai rãmas mân-
care (2 Regi 4:42-44).

4. ÎNVÃÞÃTURA LUI ISUS DESPRE 
IDENTITATEA ªI LUCRAREA SA 
(9:18-27)
(MAT. 16:13-28; MAR. 8:27-9:1)
Pentru prima datã în aceastã secþiune Isus

îi învaþã pe ucenici despre ultima Sa lucrare
— faptul cã va trebui sã moarã.
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9:18-21. În timpul acestei întâmplãri,
despre care Marcu a spus cã s-a petrecut în
nord, pe drum spre Cezarea lui Filip (Mar.
8:27), Isus i-a întrebat pe ucenici cine ziceau
oamenii cã este El (cf. Luca 9:7-9). Isus era
interesat mai mult de ceea ce gândeau
ucenicii Lui în legãturã cu acest lucru. Petru
a rãspuns în numele grupului, spunând cã El
este Hristosul (i.e., Mesia) lui Dumnezeu.
Cu toate cã a trecut un timp de la înmulþirea
pâinilor, din spusele lui Luca putem deduce
faptul cã dovada datã de Isus cã El poate
asigura împlinirea tuturor nevoilor a fixat
clar în mintea ucenicilor adevãrul cã El era
Mesia. Isus nu voia ca ºi alþii sã ºtie acest
lucru (v. 21), pentru cã nu era încã timpul ca
El sã fie declarat public ca Mesia. Aceastã
afirmaþie publicã trebuia sã se facã mai târ-
ziu ºi despre ea vorbeºte Isus în continuare.

9:22-27. Subiectul acestor versete este
moartea — moartea lui Isus ºi a celor care-L
urmeazã. El a lãsat sã se înþeleagã cã liderii
iudeilor aveau sã joace un rol important în
moartea Sa (v. 22). Isus a dat ºi primul indi-
ciu cu privire la faptul cã va fi înviat (v. 22).
Apoi El a discutat despre moartea celor
care-L urmeazã. Ar fi trebuit ca ºi ei sã aibã
aceeaºi atitudine faþã de moarte ºi de viaþã pe
care o avea El. Fiecare trebuia sã se lepede
de sine, adicã sã nu se gândeascã la binele
propriu. De asemenea, cel ce-L urma trebuia
sã-ºi ia crucea în fiecare zi, ceea ce înseam-
nã sã recunoascã faptul cã Cel pentru care
poartã crucea are dreptate (vezi comentariile
de la 14:27). El trebuie sã-L urmeze pe Isus
chiar pânã la moarte. 

Cuvintele pe care Isus le-a spus cu pri-
vire la El Însuºi trebuie înþelese în contextul
lor istoric. Nu cu mult timp înainte ucenicii
fuseserã activ angajaþi în propovãduirea
mesajului despre Mesia ºi despre programul
Împãrãþiei sale. Fãrã îndoialã cã mulþi cre-
deau cã ucenicii ºi-au risipit viaþa. Au renun-
þat la sursele lor de venit ºi erau ºi în pericol
pentru cã se asociaserã cu Isus. Isus i-a asi-
gurat pe ucenici cã au fãcut alegerea corectã.
Au ales valorile bune (9:24-25). Oamenii tre-
buia sã creadã ºi sã se identifice cu acest pro-
gram (v. 49). Cei care nu se identificau cu
programul Împãrãþiei, erau respinºi (v. 5). În
acelaºi mod Isus a spus cã dacã cineva se
ruºineazã de El (i.e., nu se va identifica cu El
sau nu va crede în El) ºi de cuvintele Lui
(i.e., mesajul Lui) se va ruºina ºi Fiul omu-
lui de el în viitor. Era vital ca oamenii acelei
generaþii sã fie de partea lui Isus ºi a uceni-
cilor Sãi ca sã scape de judecata viitoare.
Aceastã judecatã va avea loc atunci când El

va veni în slava Sa, a Tatãlui ºi a sfinþilor
îngeri (cf. 2 Tes. 1:7-10).

Isus a adãugat: sunt unii din cei ce stau
aici, cari nu vor gusta moartea, pânã nu
vor vedea Împãrãþia lui Dumnezeu. De-a
lungul secolelor multe pãreri au fost enunþate
în legãturã cu aceste cuvinte. Patru din cele
mai importante sunt acestea: (1) Isus a vorbit
despre începutul lucrãrii de misiune creºtinã
în ziua Cincizecimii. Desigur, cei mai mulþi
dintre apostoli au vãzut tot ceea ce s-a întâm-
plat în ziua Cincizecimii, pentru cã dintre ei
doar Iuda murise. Totuºi, a identifica Cinci-
zecimea cu Împãrãþia înseamnã a ignora
multe din învãþãturile Vechiului Testament
privitoare la Împãrãþie. (2) Isus a vorbit des-
pre distrugerea Ierusalimului. Dar este dificil
sã considerãm cã distrugerea oraºului simbo-
lizeazã Împãrãþia lui Dumnezeu. (3) Isus voia
sã spunã cã ucenicii nu vor muri împreunã cu
El, ci vor continua sã rãspândeascã evanghe-
lia dupã moartea Sa. Din nou este dificil sã
legãm aceastã activitate de Împãrãþie, în
lumina Vechiului Testament cu care ucenicii
erau familiari. (4) Isus vorbea despre trei
dintre apostoli care-L vor însoþi  pe muntele
schimbãrii la faþã. Acest eveniment avea sã
fie o anticipare a gloriei din Împãrãþie. De
fapt acest punct de vedere pare sã fie cel mai
bun. Luca leagã aceastã învãþãturã (Luca
9:27) de evenimentul schimbãrii la faþã (v.
28-36). 

5. SCHIMBAREA LA FAÞÃ A LUI ISUS 
ÎN PREZENÞA A TREI DINTRE 
UCENICI (9:28-36)
(MAT. 17:1-8; MAR. 9:2-8)
9:28-31. Cam la opt zile mai târziu Isus

a luat cu El pe trei dintre apostoli ºi S-a suit
pe munte sã Se roage. Marcu însã a scris
cã acest eveniment a avut loc dupã ºase zile
(Mar. 9:2). Cele douã relatãri nu sunt contra-
dictorii, dacã înþelegem cã Marcu vorbea
despre intervalul dintre cele douã eveni-
mente, iar Luca a inclus ºi ziua în care Isus
i-a învãþat pe oameni ºi ziua în care a avut loc
schimbarea la faþã. Acest episod s-ar fi putut
petrece pe muntele Hermon, lângã Cezarea
lui Filip (cf. Mar. 8:27), deºi unii susþin cã
s-a petrecut pe muntele Tabor. Trei eveni-
mente s-au petrecut cu ocazia schimbãrii la
faþã: 

1. Chipul feþei (GBV) lui Isus ºi îm-
brãcãmintea I s-a fãcut albã strãlucitoare.
Acest lucru ar fi putut imediat sã le rea-
minteascã celor prezenþi de faþa strãlucitoare
a lui Moise când a primit tablele Legii (Ex.
34:29-35).

Luca 9:18-31
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2. Moise ºi Ilie au apãrut ºi vorbeau cu
Isus. Trupurile lui Moise ºi Ilie nu au fost
gãsite niciodatã. Dumnezeu a îngropat trupul
lui Moise (Deut. 34:5-6), iar Ilie n-a murit
pentru cã a fost luat în cer (2 Regi. 2:11-12,
15-18). Aceºti doi oameni reprezintã înce-
putul ºi sfârºitul lui Israel, pentru cã Moise ca
dãtãtor al Legii a pus bazele naþiunii, iar Ilie
trebuie sã revinã înainte de a veni marea ºi
înfricoºata zi a Domnului (Mal. 4:5-6).

3. Moise ºi Ilie vorbeau cu Isus despre
sfârºitul Lui (exodon, „ieºirea sau înde-
pãrtarea“) pe care avea sã-L aibã în
Ierusalim. „Sfârºitul“ se referea la faptul cã
Isus pãrãsea aceastã lume cãreia i-a adus
mântuirea —la fel cum Yehova a adus elibe-
rare Israelului prin exodul (îndepãrtarea) lui
din Egipt. O astfel de îndepãrtare avea sã se
împlineascã în Ierusalim. Din acel moment
Isus a arãtat în mai multe rânduri cã El se va
îndrepta cãtre Ierusalim (Luca 9:51, 53;
13:33; 17:11; 18:31). Isus n-a dorit ca în acel
moment minunile sale sã fie fãcute de cunos-
cut pe scarã largã, pentru cã împlinirea tre-
buia sã aibã loc în Ierusalim. Acest lucru a
fost confirmat de cuvintele lui Ilie ºi ale lui
Moise.

9:32-33. Trei dintre ucenici au fost cu
Isus. Acest numãr ne aminteºte de însoþitorii
lui Moise — Aaron, Nadab ºi Abihu —  care
L-au vãzut pe Dumnezeu (Ex. 24:9-11).
Petru, Iacov ºi Ioan erau îngreuiaþi de somn
la începutul schimbãrii la faþã. Mai târziu,
aceºtia trei ºi ceilalþi ucenici au adormit ºi în
grãdinã, în timp ce Isus se ruga (Luca 22:45).
În timp ce se dezmeticeau, ucenicii au fost
copleºiþi de slavã. Au înþeles atunci cã se aflã
într-un loc împãrãtesc, ceea ce l-a fãcut pe
Petru sã propunã construirea a trei colibe.
Poate cã Petru se gândea la Sãrbãtorea Cor-
turilor, o sãrbãtoare a seceriºului, asociatã
multã vreme cu Împãrãþia care trebuia sã vinã
(cf. Zah. 14:16-21). Se pare cã Petru a presu-
pus cã Împãrãþia a venit atunci.

Luca mai noteazã cã Petru nu ºtia ce
spune. Ideea nu era cã Petru a înþeles greºit
semnificaþia acelui loc împãrãtesc — aici el
nu a greºit. Problema era cã el uitase cã Isus
spusese deja cã El va trebui sã sufere (Luca
9:23-24).

9:34-36. Pe când Petru vorbea…  a ve-
nit un nor ºi i-a acoperit cu umbra lui. Din
punct de vedere gramatical pronumele din
expresia „i-a acoperit“ se poate referi la cei
trei ucenici sau la toþi cei ºase (Isus, Moise,
Ilie ºi cei trei ucenici). Dar mai mult ca sigur
cã se referã la Isus ºi la vizitatorii cereºti, iar

ucenicii priveau plini de teamã. Un nor era
adesea simbolul prezenþei divine a lui
Dumnezeu (Ex. 13:21-22; 40:38). Poate cã
ucenicii credeau cã Isus va fi luat de la ei ºi
cã nu-L vor mai vedea niciodatã.

Aºa cum s-a întâmplat ºi la botezul lui
Isus (Luca 3:22), ºi aici o voce le-a vorbit
celor ce asistau la eveniment: Acesta este
Fiul Meu prea iubit; de El sã ascultaþi. Cei
care erau familiari cu Vechiul Testament, aºa
cum erau ucenicii, au putut recunoaºte ime-
diat (în cuvintele „de El sã ascultaþi“) ºi fãrã
dubii, referirea la Deuteronomul 18:15, care
conþine o profeþie mesianicã despre un Pro-
oroc mai mare decât Moise. Poporul trebuia
sã asculte de acest Prooroc.

Brusc ucenicii au vãzut cã Isus a rãmas
singur. În acele zile ei nu au spus nimãnui
nimic din cele ce vãzuserã. Aceastã expe-
rienþã a schimbãrii la faþã a fost împlinirea a
ceea ce spusese Isus (Luca 9:27). Trei dintre
ucenici au vãzut manifestarea Împãrãþiei lui
Dumnezeu înainte ca ei sã moarã (cf. 2 Pet.
1:16-19).

6. VINDECAREA UNUI BÃIAT 
BOLNAV DE EPILEPSIE (9:37-43)
(MAT. 17:14-18; MAR. 9:14-27)
9:37-43. Schimbarea la faþã se poate sã fi

avut loc seara, pentru cã Luca a scris cã a
doua zi cei patru au coborât de pe munte ºi o
gloatã mare a întâmpinat pe Isus. Un om
L-a rugat pe Isus sã se uite cu îndurare la fiul
lui care era demonizat ºi pe care ucenicii
ceilalþi nu l-au putut ajuta. În total contrast cu
ucenicii, doar Isus îl putea ajuta pe bãiat —
aºa cum El este singurul care poate ajuta
lumea. Fãrã El, ucenicii erau lipsiþi de putere.
Dupã ce bãiatul a fost vindecat, cei din mul-
þime au rãmas uimiþi (exeplçssonto, „li s-a
tãiat respiraþia“; cf. 2:48; 4:32) de mãrirea
lui Dumnezeu. 

7. ISUS VORBEªTE DESPRE 
MOARTEA SA (9:44-45)
9:44-45. În mijlocul mulþimii uimite Isus

le-a spus ucenicilor pentru a doua oarã cã El
va muri, dupã va fi dat în mâinile oame-
nilor. Însã ei nu înþelegeau cuvintele aces-
tea, pentru cã erau acoperite pentru ei. Se
pare cã ucenicii erau confuzi ºi nu înþele-
geau cum Isus, cu puterea Sa glorioasã, ar fi
putut avea parte de o moarte umilitoare. Tot
aºa nu puteau împãca reacþia mulþimii entu-
ziasmatã de minunile Sale cu prezicerea Sa
cã poporul se va întoarce împotriva Sa ºi-L
va omorî.

Luca 9:34-45
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8. ÎNVÃÞÃTURA LUI ISUS DESPRE 
CINE ESTE MAI MARE (9:46-50)
(MAT: 18:1-5; MAR. 9:33-40)
9:46-50. Aceastã secþiune (9:1-50) se în-

cheie cu învãþãtura lui Isus despre atitudinea
ucenicilor faþã de poziþiile cele mai înalte. El
li s-a descoperit ca Mesia care le aduce Împã-
rãþia. Poate cã acest fapt i-a fãcut pe ucenici
sã se grãbeascã sã discute despre locul lor în
aceastã Împãrãþie. Isus le-a prezentat princi-
piul cã acela este mare între ei care este cel
mai mic. Aceeaºi atitudine de slujire L-a ca-
racterizat pe El, Mesia, care era gata sã mear-
gã la cruce pentru toþi oamenii.

Împreunã cu aceastã discuþie despre cine
este cel mai mare între ei, este prezentatã ºi
încercarea lui Ioan de a-l opri pe un om pe
care-l vãzuse scoþând draci în Numele lui
Isus. Motivul lui Ioan era cã omul respectiv
nu merge dupã ei. Ioan a crezut cã impor-
tanþa poziþiei ucenicilor ar fi fost diminuatã
dacã alþii, care nu erau dintre cei doisprezece,
puteau scoate demoni. Replica lui Isus: cine
nu este împotriva voastrã, este pentru voi,
sugera cã nu trebuia ca cei doisprezece sã se
considere reprezentanþii exclusivi ai lui
Dumnezeu. Mai mult, ei ar fi trebuit sã se bu-
cure cã puterea lui Dumnezeu se manifesta pe
pãmânt ºi prin alþi oameni. Dacã ar fi mani-
festat aceastã atitudine ar fi demonstrat cã
încercau cu adevãrat sã-L slujeascã pe Mesia.

V Cãlãtoria lui Isus spre Ierusalim 
(9:51-19:27)

Aceastã lungã secþiune a Evangheliei lui
Luca cuprinde douã pãrþi: (1) Mulþi îl resping
pe Isus în timp ce El se îndreaptã spre Ierusa-
lim (9:51-11:54) ºi (2) Isus îi învaþã pe cei
ce-L urmeazã cã ºi ei vor fi respinºi (12:1-19:27).

Secþiunea precedentã (4:4-9:50) a tratat
felul în care Isus ªi-a certificat lucrarea Sa
din Galilea. În secþiunea urmãtoare subiectul
este altul. Subiectul acestei secþiuni este
acceptarea. Isus n-a fost acceptat de cea mai
mare parte a poporului. De aceea El a început
sã-i înveþe pe ucenici cum sã trãiascã fãcând
faþã opoziþiei pe care o vor întâmpina.

A. Mulþi Îl resping pe Isus în timp ce El Se 
îndreaptã spre Ierusalim (9:51-11:54)
Aceastã secþiune începe cu respingerea

lui Isus de cãtre locuitorii unui sat al sama-
ritenilor (9:51-56). Desigur, era de aºteptat ca
samaritenii sã-L respingã, dar aceastã respin-
gere arãta felul în care se va petrece ceea ce
va urma. Punctul culminant va fi atins atunci

când Isus va fi acuzat cã deþine puteri demo-
nice (11:14-54).

1. ISUS ªI SAMARITENII (9:51-10:37)
a. Isus este respins într-un sat al 

samaritenilor (9:51-56)
9:51-56. Dupã episodul schimbãrii la fa-

þã (v. 9:28-36), în care Moise ºi Ilie au vorbit
cu Domnul despre sfârºitul Sãu la Ierusalim,
Isus ªi-a îndreptat faþa hotãrât sã meargã
la Ierusalim. Isus a mai fãcut câteva cãlãtorii
la Ierusalim, dar Luca le-a rezumat aici pen-
tru cã dorea sã arate cã Isus trebuia sã meargã
la Ierusalim, pentru a Se prezenta pe Sine ca
Mesia, iar apoi sã plece din aceastã lume. Pe
drum Isus a trimis înainte niºte soli, dar
samaritenii nu L-au primit pentru cã Isus
se îndrepta sã meargã spre Ierusalim.
Conflictul între samariteni ºi evrei dura de
câteva sute de ani. Reacþia ucenicilor, mai
precis a lui Iacov ºi Ioan, a fost aceea de a
a-i distruge, cerând sã se pogoare foc din cer
ºi sã-i mistuie. Ei se gândeau fãrã îndoialã la
Ilie (2 Împ.1:9-12), care i-a distrus cu foc pe
cei care s-au opus lucrãrii lui Dumnezeu. Dar
Isus le-a cerut sã fie toleranþi. Aceasta nu
însemna cã era corect sã te opui lui Isus ºi
ucenicilor Sãi. Samaritenii care L-au respins
pe Isus urmau sã fie judecaþi pentru acest
lucru. Dar acum erau lucruri mai importante
de care trebuia sã se ocupe. Isus trebuia sã
continue drumul spre Ierusalim.

b. Isus învaþã cã ucenicilor li se cere un 
devotament total (9:57-62)
(Mat. 8:19-22)
Luca prezintã trei oameni care doreau

sã-L urmeze pe Isus în cãlãtoria Sa spre
Ierusalim. 

9:57-58. Un om s-a apropiat de ei dorind
sã-i urmeze. Rãspunsul lui Isus a fost cã cine
doreºte sã-L urmeze trebuie sã renunþe la
multe din ceea ce oamenii considerã absolut
necesar. Nici Isus, nici urmaºii Lui nu aveau
o casã. Ei mergeau spre Ierusalim, unde Isus
urma sã fie dat la moarte.

9:59-60. Pe un alt om Isus l-a chemat aºa
cum i-a chemat ºi pe ucenicii Sãi (5:27).
Rãspunsul acestuia, cã mai întâi doreºte sã-l
îngroape pe tatãl sãu, a dat naºtere la mai
multe interpretãri. Unii au susþinut cã tatãl lui
era deja mort. În acest caz lucruile ar fi fost
ciudate, pentru cã omul ar fi fost deja ocupat
cu înmormântarea tatãlui sãu. Mai plauzibilã
este interpretarea cã tatãl sãu era pe moarte.
Cererea lui însemna sã i se permitã sã mai
aºtepte puþin înainte de a-L urma pe Isus.

Luca 9:46-60
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Poate cã omul dorea sã primeascã moºtenirea
care ar fi rãmas de la tatãl sãu. Rãspunsul lui
Isus: Lasã morþii sã-ºi îngroape morþii,
însemna cã morþii din punct de vedere spiri-
tual puteau sã-i îngroape pe cei morþi fizic. A
vesti Împãrãþia lui Dumnezeu era un lucru
care nu suferea amânare. Desigur, dacã omul
ar fi lãsat totul ºi L-ar fi urmat pe Isus ar fi
stârnit un scandal în comunitatea din care
fãcea parte. Dar aceasta era mai puþin impor-
tant decât sã proclame Împãrãþia ºi sã-L
urmeze pe Mesia. Un ucenic trebuia sã se
devoteze total.

9:61-62. Al treilea om dorea doar sã
meargã acasã ºi sã-ºi ia rãmas bun de la fa-
milie. Ilie i-a dat voie lui Elisei sã facã acest
lucru pe când acesta ara cu plugul (1 Regi
19:19-20). Cuvintele lui Isus relevã faptul cã
mesajul despre Împãrãþia lui Dumnezeu este
mai important decât orice altceva — chiar ºi
decât membrii familiei. Mesajul ºi Mesia nu
pot aºtepta. Mesajul lui Isus era mult mai
important decât mesajul lui Ilie ºi cerea o
supunere totalã. Slujitorii lui Isus n-ar trebui
sã fie asemenea plugarului care începe sã are
ºi se uitã înapoi tot timpul. Deoarece Isus se
afla în drum spre Ierusalim, omul trebuia sã
se hotãrascã ce va face în continuare.
Interesant este faptul cã Luca nu spune nimic
despre rezultatul conversaþiei lui Isus cu cei
trei oameni.

c. Isus trimite mesageri pentru a rãspândi 
Cuvântul (10:1-24)
Aceastã secþiune conþine instrucþiuni

similare cu cele date celor doisprezece în
9:1-6. În drumul Sãu spre Ierusalim, Isus a
trimis mesageri în toate cetãþile cu scopul de
a da oamenilor ocazia sã accepte mesajul
Sãu. Doar Luca redã acest episod.

(1) Alegerea celor 72 (10:1-16).
10:1-12. Isus le-a dat instrucþiuni celor

72. Unele manuscrise greceºti vorbesc în ver-
setele 1 ºi 17 de „ºaptezeci“, altele de „ºapte-
zeci ºi doi“ (în COR „ºaptezeci“ — n. tr.).
Ambele variante au dovezi solide. Cei 72
erau oameni care se pare cã au rãmas cu Isus
în cãlãtoria Sa, în afara celor doisprezece.
Aceºtia trebuia sã pregãteascã calea în aºa fel
încât în momentul intrãrii lui Isus într-o
cetate, ei sã fie gata sã-L primeascã. Când
Isus a afirmat: Rugaþi dar pe Domnul… sã
scoatã lucrãtori, implicaþia era cã cei care se
roagã trebuie sã fie ºi lucrãtori (v. 2).
Misiunea lor era periculoasã (v. 3) ºi urgentã
(v. 4). Cei 72 urmau sã fie întreþinuþi de cei
care au acceptat mesajul lor. Oamenii arãtau

prin ospitalitatea lor dacã au primit sau nu
mesajul Împãrãþiei. Pentru cei care credeau
mesajul era: Împãrãþia lui Dumnezeu s-a
apropiat de voi. Mesia era gata sã vinã, ºi El
va aduce împãrãþia. Chiar ºi cetãþilor care
Îl respingeau, ei ar fi trebuit sã le spunã cã
Împãrãþia lui Dumnezeu s-a apropiat de
ei. (Pentru a înþelege semnificaþia scuturãrii
prafului de pe picioare, vezi comentariile de
la 9:5). 

10:13-16. Isus a avertizat cetãþile dim-
prejur cã respingerea celor 72 însemna res-
pingerea lui Isus ºi a Tatãlui (v. 16) Isus
menþioneazã mai întâi doar douã cetãþi —
Horazin ºi Betsaida — amândouã situate în
regiunea în care ªi-a început Isus lucrarea ºi
a fãcut minuni, pe malul nordic al Mãrii
Galileii. De asemenea face referire la Caper-
naum, unde îºi avea locuinþa temporarã, ºi
acesta fiind un loc unde a sãvârºit minuni.
Mesajul era clar: acestor cetãþi (care desigur
reprezenta ºi alte cetãþi) le va fi mai greu în
ziua judecãþii decât cetãþilor pãgâne, ca de
exemplu Tir ºi Sidon (cf. Sodoma, v. 12)
care n-au avut parte de minunile sãvârºite de
Domnul.

(2) Reîntoarcerea celor 72. 
10:17-20. Când mesagerii au revenit, ei

erau bucuroºi, deoarece chiar ºi dracii le erau
supuºi în Numele lui Isus. Acest lucru era
adevãrat, pentru cã Isus le dãduse putere. Ei
au avut autoritate, pentru cã puterea lui Satan
a fost înfrântã de Isus. El le-a spus: Am
vãzut pe Satana cãzând ca un fulger din
cer. Isus nu voia sã spunã cã Satan cãzuse
chiar în acel moment, ci cã puterea lui a fost
frântã ºi cã acum era sub autoritatea lui Isus.
Isus le-a mai spus cã motivul bucuriei lor
n-ar trebui sã fie faptul cã au putut sãvârºi
astfel de lucruri, ci faptul cã numele lor sunt
scrise în ceruri. Puterea ºi promisiunea de a
nu fi vãtãmaþi de ºerpi ºi scorpii a fost datã
acestor lucrãtori pentru aceastã situaþie speci-
ficã. 

(3) Isus se bucurã în Duhul (10:21-24;
Mat. 11:25-27). 

10:21-24. Isus S-a bucurat în Duhul
Sfânt (cf. bucuria celor 72, v. 20). Luca a
menþionat frecvent lucrarea Duhului Sfânt în
viaþa lui Isus. Cele trei Persoane ale Dum-
nezeirii se vãd foarte clar: Isus Fiul împlinea
voia Tatãlui, prin puterea Duhului Sfânt.
Fiecare avea o funcþie specificã (v. 21-22).

Oamenii care-L urmau pe Isus nu erau
oamenii importanþi ai naþiunii; ei nu erau
consideraþi înþelepþi ºi pricepuþi. Ei au deve-
nit ca niºte prunci pentru a intra în Împãrãþie

Luca 9:61-10:24
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ºi astfel L-au cunoscut pe Fiul ºi pe Tatãl.
Ucenicii au trãit un moment deosebit pe care
mulþi dintre prooroci ºi împãraþi, din vre-
mea Vechiului Testament, au dorit sã-l vadã
— ziua lui Mesia.

d. Învãþãtura lui Isus despre cine este 
aproapele nostru (10:25-37)
10:25-37. Pilda Samariteanului Milostiv

este poate cea mai cunoscutã dintre pildele
Evangheliei lui Luca. Ea trebuie interpretatã
pe douã nivele. Primul nivel este învãþãtura
cã o persoanã, cum a fost samariteanul, tre-
buie sã-i ajute pe alþii aflaþi în nevoie (v. 37).
Dacã cineva simte cu aproapele sãu, atunci
îl va ajuta. Totuºi, în contextul respingerii lui
Isus, ar trebui sã mai înþelegem din aceastã
pildã cã liderii religioºi evrei l-au respins pe
omul cãzut între tâlhari. Un samaritean, un
proscris, a fost singurul care l-a ajutat pe
acest om. Isus a fost în situaþia samariteanu-
lui. El era Cel izgonit, dar care dorea sã-i
caute ºi sã-i salveze pe cei ce piereau. El
se opunea pe faþã religiei instituþionalizate.
Tema ne aminteºte de cuvintele lui Isus spuse
fariseilor (7:44-50). Aceastã temã a aplecãrii
lui Isus spre cei care aveau nevoie de El
devine din ce în ce mai evidentã.

Un învãþãtor al Legii L-a întrebat pe
Isus: Învãþãtorule, ce sã fac ca sã moºte-
nesc viaþa veºnicã? Aceastã întrebare I-a
fost pusã în mai multe împrejurãri (Mat.
19:16-22; Luca 18:18-23; Ioan 3:1-15). În
acest caz însã, întrebarea nu era sincerã, aºa
cum se poate observa în douã locuri ale
pasajului: (1) Învãþãtorul Legii dorea sã-L
ispiteascã pe Isus. (El Îl numeºte pe Isus
„Învãþãtorule“, didaskale, echivalentul pe
care Luca îl foloseºte pentru un rabin evreu.)
(2) Luca precizeazã cã dupã ce Isus i-a rãs-
puns la întrebare, omul voia sã se îndreptã-
þeascã (Luca 10:29).

Isus a rãspuns întrebãrii punând la rândul
Sãu alte douã întrebãri (v. 26), îndreptând
atenþia învãþãtorului Legii spre Vechiul Testa-
ment. Învãþãtorul Legii a rãspuns bine, citând
din Deuteronomul 6:5 ºi Leviticul 19:18.
Cine doreºte sã împlineascã Legea în mod
corect trebuie sã-L iubeascã pe Domnul
Dumnezeul sãu ºi pe aproapele sãu. Isus i-a
spus omului cã, procedând aºa, va avea viaþa
veºnicã.

Reacþia învãþãtorului ar fi trebuit sã fie:
„Cum pot face acest lucru? Nu sunt în stare.
Am nevoie de ajutor.“ În loc de acest lucru el
a încercat „sã se îndreptãþeascã“, adicã sã se
protejeze pe sine de implicaþiile cuvintelor lui

Isus. De aceea a încercat sã abatã discuþia de
la rãspunderea sa, întrebând: ªi cine este
aproapele meu?

Isus a rãspuns spunând Pilda Samaritea-
nului Milostiv. Drumul din Ierusalim la Ieri-
hon coboarã cu 900 metri pe distanþa de 28
kilometri. Cãlãtoria pe acest drum era pericu-
loasã, deoarece de-a lungul sãu erau tâlhari
care pândeau la cotituri. Un preot, unul de la
care te aºteptai sã-i iubeascã pe ceilalþi oa-
meni, l-a ocolit pe omul acela, probabil un
conaþional evreu.

Leviþii erau descendenþii lui Levi, dar nu
ºi ai lui Aaron, ºi ei îi asistau pe preoþi (des-
cendenþii lui Aaron) în Templu.

Samaritenii erau dispreþuiþi de evrei
datoritã originii lor, ei fiind un amestec între
evrei ºi neevrei. De aceea era o ironie cã un
samaritean l-a ajutat pe acest om lãsat aproa-
pe mort, i-a legat rãnile, l-a dus la un han
ºi a plãtit toate cheltuielile pentru el. Prin în-
trebarea: Care… este aproapele celui ce cã-
zuse între tâlhari? (Luca 10:36), Isus ne-a
învãþat cã trebuie sã fim aproapele oricãrui
om care are nevoie de ajutorul nostru. Cel
mai aproape de ei era Isus, a cãrui compa-
siune contrasta cu atitudinea conducãtorilor
religioºi evrei, care nu aveau compasiune
pentru cei ce piereau. Isus a încheiat aceastã
învãþãturã arãtând cã cei care doresc sã Îl ur-
meze trebuie sã trãiascã în acest mod (v. 37).

2. ÎNVÃÞÃTURA LUI ISUS DESPRE 
CEL MAI IMPORTANT LUCRU DIN 
VIAÞÃ (10:38-42)
10:38-42. Ideea acestui pasaj nu este cã

oamenii n-ar trebui sã se preocupe ºi de tre-
burile casnice, ci cã atitudinea corectã faþã de
Isus este sã asculþi de El ºi de cuvintele Sale.
Într-un sat numit Betania (Ioan 11:1-12:8), o
femeie numitã Marta L-a primit în casa ei
pe Isus.  Satul se gãsea la câþiva kilometri est
de Ierusalim. În timpul ultimei sãptãmâni
înainte de patimile Sale, Isus a stat în
Betania. Între cele douã surori din acea casã
exista un evident contrast. Maria stãtea ºi-L
asculta pe Isus, în t imp ce Marta era
împãrþitã cu multã slujire pentru a pregãti
masa. Expresia: un singur lucru trebuieºte
(Luca 10:42), se referã la ascultarea de cuvin-
tele lui Isus, adicã ceea ce a fãcut Maria.
Aceeaºi temã apare ºi în 8:1-21.

3. ÎNVÃÞÃTURA LUI ISUS DESPRE 
RUGÃCIUNE (11:1-13)
11:1. Isus S-a rugat în fiecare moment

important al vieþii Sale. S-a rugat la botezul

Luca 10:25-11:1
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Sãu (3:21) ºi atunci când ªi-a ales ucenicii
(6:12). De multe ori El se ducea în locuri
pustii ºi se ruga (5:16; 9:18), dar se ruga ºi
când era înconjurat de alþi oameni (9:28-29).
El S-a rugat pentru Simon ºi S-a rugat în
grãdinã înainte de prinderea Sa (22:40-44).
S-a rugat chiar ºi pe cruce (23:46). Unul din-
tre ucenicii Lui, impresionat de viaþa Sa de
rugãciune, I-a cerut lui Isus: învaþã-ne sã ne
rugãm.

a. Modelul de rugãciune a lui Isus (11:2-4)
(Mat.6:9-15)
11:2-4. Isus începe aceastã rugãciune

model adresându-Se foarte familiar lui Dum-
nezeu, spunându-I: Tatãl nostru. Era ceva
obiºnuit pentru Isus de a Se adresa în acest
fel lui Dumnezeu în rugãciunile Sale (cf.
10:21). Apoi, El face cinci cereri. Primele
douã au de-a face cu interesele lui Dum-
nezeu. Prima era: Sfinþeascã-Se Numele
Tãu („sfinþeascã-Se“ de la hagiasthçtô, din
hagiazô, „a fi pus deoparte,“ sau ca aici, „a-L
considera sfânt“). Deci cererea era ca repu-
taþia lui Dumnezeu sã fie respectatã de cãtre
oameni.

A doua cerere era: Vie Împãrãþia Ta.
Ioan Botezãtorul, cei doisprezece ºi cei 72 de
ucenici au predicat despre venirea Împãrãþiei
lui Dumnezeu. Când cineva se roagã pentru
venirea Împãrãþiei se identificã cu mesajul lui
Isus ºi cel al ucenicilor.

A treia cerere a fost pentru pâinea noas-
trã cea de toate zilele. Pâinea este un termen
generic pentru hrana de care cineva are ne-
voie. Astfel cã cererea aceasta se referã la
hrana necesarã pentru susþinerea vieþii în ziua
respectivã.

A patra cerere are de-a face cu relaþia
omului cu Dumnezeu — iertarea pãcatelor.
Luca a fãcut deja legãtura între iertarea pã-
catelor ºi credinþã (7:36-50). Cineva care
cere iertarea de pãcate îºi exprimã credinþa
cã Dumnezeu îl va ierta. O astfel de persoa-
nã îºi va dovedi apoi credinþa iertându-i pe
alþii.

A cincia cerere este: ºi nu ne duce în
ispitã. Dar de ce sã te rogi în acest fel de
vreme ce Dumnezeu nu doreºte ca oamenii sã
pãcãtuiascã? Înþelesul aici este cã urmaºii lui
Isus trebuie sã se roage sã fie eliberaþi din
situaþii care i-ar putea determina sã pãcãtu-
iascã. Ucenicii Sãi, spre deosebire de învãþã-
torii Legii (10:25-29), au înþeles cã era foarte
uºor sã cadã în pãcat. De aceea ei aveau
nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru a
putea trãi în neprihãnire.

b. Isus învaþã despre rugãciune prin 
intermediul a douã pilde (11:5-13)
11:5-8. Prima pildã se ocupã de stãruinþa

în rugãciune. Este un lucru obiºnuit în Evan-
ghelia dupã Luca sã se ofere lecþii bune
învãþate din exemple rele (cf. 16:1-9; 18:1-8).
În contrast cu omul care n-a vrut sã fie de-
ranjat, Dumnezeu doreºte ca oamenii sã-I
adreseze rugãciuni (11:9-10). De aceea Isus îi
încurajeazã pe oameni sã fie insistenþi în
rugãciuni, nu pentru a schimba gândul lui
Dumnezeu, ci pentru a fi statornici ºi a primi
tot ceea ce au nevoie.

11:9-13. A douã pildã subliniazã faptul
cã Tatãl ceresc le dã copiilor Sãi ceea ce este
bun pentru ei ºi nu ceea ce le face rãu. Isus îi
încurajeazã pe oameni sã cearã. El spune cã
tatãl natural le dã daruri bune copiilor sãi
ºi nu le dã ceea ce le-ar putea face rãu (unii
peºti pot arãta ca ºerpii, iar o scorpie mai
mare ºi albã poate fi confundatã cu un ou).
Cu cât mai mult Tatãl vostru cel din ceruri
va da lucruri bune copiilor Sãi.

Isus precizeazã cã darul cel bun este
Duhul Sfânt, cel mai important dar pe care-L
pot primi cei care-L urmeazã pe Isus (cf.
Fapte 2:1-4). Tatãl ceresc dã atât daruri
cereºti, cât ºi daruri pãmânteºti. Astãzi cre-
dincioºii nu trebuie sã se roage pentru Duhul
Sfânt pentru cã aceastã rugãciune a ucenicilor
(pentru Duhul Sfânt) a primit rãspuns în ziua
Cincizecimii (cf. Rom. 8:9).

4. RESPINGEREA LUI ISUS SE 
ACCENTUEAZÃ (11:14-54)
Aceastã secþiune conþine punctul culmi-

nant al respingerii lui Isus ºi a mesajului Sãu.
Dupã acest moment Luca a redat cuvintele lui
Isus despre felul în care ucenicii ar trebui sã
trãiascã într-o lume ostilã.

a. Isus este acuzat cã deþine putere 
demonicã (11:14-269
(Mat. 12:22-30; Mar. 3:20-27)
În Evanghelia dupã Luca cuvântul „drac“

sau „draci“ apare de 16 ori, iar „spirite rele“
(în COR „duhuri necurate“ — n. tr.) apare de
opt ori. Întotdeauna Isus a avut autoritate asu-
pra demonilor — un semn al puterii Sale me-
sianice (7:21; 13:32). Demonii înºiºi au recu-
noscut aceastã autoritate (4:31-41;   8:28-31),
la fel ºi duºmanii lui Isus (11:14-26). Isus a
dat ºi altora putere asupra demonilor (9:1),
iar autoritatea Sa asupra lor a uimit mulþimi-
le (4:36; 9:42-43).

11:14-16. Dupã ce au vãzut cã Isus a
scos dintr-un bolnav un drac care era mut,

Luca 11:2-16
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unii din mulþime au spus cã acest lucru s-a
întâmplat prin puterea demonicã, adicã Isus
acþiona cu puterea lui Beelzebul. Acest nume
era dat lui Satan, ca „domnul dracilor“, însã
la origine însemna „domn al prinþilor,“ dar    a
fost schimbat printr-un joc de cuvinte în
„domnul muºtelor“ (cf. 2 Regi 1:2). Ei Îl
acuzau pe Isus cã era posedat de Satan. Alþii
Îi cereau un semn din cer. Aceºtia nu erau
sinceri, ºi Luca face legãtura între cele douã
grupuri spunând cã doreau sã-L ispiteascã pe
Isus. 

11:17-20. Isus le dã un rãspuns care
cuprinde douã idei. Mai întâi El le spune cã
ar fi ridicol ca Satana sã fie dezbinat împo-
triva lui însuºi, pentru cã în acest fel ºi-ar
slãbi propria poziþie ºi Împãrãþie. În al doi-
lea rând, Isus scoate în evidenþã faptul cã cei
care L-au acuzat au un etalon dublu. Dacã fiii
lor scot demoni, ei susþin cã fac acest lucru
cu puterea lui Dumnezeu. Deci, dacã ºi Isus
scoate demoni, o face cu degetul lui Dum-
nezeu, adicã cu puterea Sa. Aceasta, le spune
Isus, înseamnã cã Împãrãþia lui Dumnezeu
a ajuns pânã la voi.

11:21-22. Pilda lui Isus despre omul cel
tare ºi despre unul mai tare decât el a fost
interpretatã în mai multe feluri. În lumina
contextului (v. 17-20), omul cel tare se referã
la Satan, iar unul mai tare decât el se referã la
Însuºi Hristos. Luca nu precizeazã când l-a
atacat ºi l-a supus Hristos pe Satan. Poate
cã Luca s-a gândit la experienþa ispitirii, la
învierea lui Isus, sau la legarea finalã a lui
Satan. Totuºi, ideea centralã a pildei este cã
Isus este cel mai puternic ºi de aceea El este
Cel ce împarte prãzile. În acest caz prada îi
include ºi pe cei care au fost cândva posedaþi
de demoni, dar care acum nu-i mai aparþin lui
Satan.

11:23-26 (Mat. 12:43-45). Isus a afirmat
cã era imposibil sã rãmâi neutru în lupta din-
tre Hristos ºi Satan. Oamenii care priveau tre-
buia sã se hotãrascã. Dacã credeau cã Isus
scotea demonii cu puterea lui Satan, înseam-
nã cã erau împotriva Sa.

Cuvintele relatate în Luca 11:24-26 sunt
dificile. Poate cã ele se refereau la omul care
fusese posedat de demoni ºi care devenise un
simbol pentru toþi cei ce fuseserã în acea
stare. Era foarte important ca acest om sã
accepte ceea ce îi spusese Isus despre Sine, cã
este Mesia, pentru cã altfel ar fi sfârºit într-o
stare mai rea decât cea dintâi. Matei mai
spune cã Isus a comparat aceastã situaþie cu
ceea ce s-ar fi putut întâmpla generaþiei de
oameni care Îl asculta (Mat. 12:45).

b. Învãþãtura lui Isus cu privire la 
respectarea Cuvântului lui Dumnezeu 
(11:27-28)
11:27-28. Aceastã învãþãturã este simi-

larã cu cea din 8:19-21. Relaþiile de familie
nu reprezintã cel mai important lucru în via-
þã. O femeie a fãcut observaþia: Ferice de
pântecele care Te-a purtat. Ideea relaþiei de
înrudire fizicã era mult mai importantã în
acele zile. Întreaga naþiune se mândrea cu
descendenþa din Avraam (cf. Ioan 8:33-39).
Isus a arãtat cã aceastã relaþie de descen-
denþã era nesemnificativã în comparaþie cu
împlinirea ºi ascultarea de Cuvântul lui
Dumnezeu. Luca a subliniat deja faptul cã
evanghelia nu este numai pentru Israel, ci
pentru toþi cei ce se încred în Hristos.

c. Refuzul lui Isus de a da un semn 
(11:29-32)
(Mat. 12:38-42; Mar. 8:11-12)
11:29-32. Fariseii I-au cerut lui Isus un

semn (Mat. 12:38; Mar. 8:11), pe care Luca
nu-l menþioneazã. Un semn era o minune care
confirma cã mesajul vorbit era adevãrat.
Mulþimile nu erau dispuse sã creadã cuvin-
tele lui Isus fãrã o confirmare exterioarã.
Rãspunsul lui Isus a fost cã nu i se va da
poporului alt semn decât semnul proorocu-
lui Iona (Luca 11:29). Acest semn a fost
interpretat în cel puþin douã moduri: Mulþi
spun cã a fost vorba despre înfãþiºarea fizicã
a lui Iona, fiind posibil ca pielea lui sã se fi
albit din cauza sucului gastric al peºtelui
mare care l-a înghiþit. Totuºi, nimic din con-
text nu lasã sã se înþeleagã aºa ceva. „Semnul
proorocului Iona“ trebuie sã fi fost cuvintele
(„propovãduirea“, v. 32) lui Iona despre felul
în care Dumnezeu l-a pãzit atunci când era pe
punctul de a muri. Oamenii din Ninive au
crezut ceea ce le-a spus Iona, chiar dacã n-au
avut vreun semn exterior. Cuvintele lui Isus
despre Împãrãteasa de la miazãzi întãresc
aceastã interpretare. Regina a cãlãtorit de la
mare distanþã ca sã audã înþelepciunea lui
Solomon (1 Regi 10). Ea a acþionat pe baza
celor auzite, fãrã vreo confirmare exterioarã.
Semnificaþia este clarã: generaþia care L-a
ascultat pe Isus nu avea atâta credinþã câtã au
avut aceºti neevrei, care au ascultat de cuvin-
tele lui Dumnezeu. Ca urmare, chiar ºi nee-
vreii se vor scula în ziua judecãþii alãturi de
neamul acesta ºi-l vor osândi. Isus a afirmat
cã ceva (genul neutru, nu masculin) mai
mare decât Solomon (Luca 11:31) ºi mai
mare decât Iona era prezent acolo (v. 32).
Acest ceva era Împãrãþia lui Dumnezeu,

Luca 11:17-32
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prezentã în persoana lui Isus. De aceea
oamenii ar fi trebuit sã asculte ºi sã creadã,
fãrã vreun semn.

d. Isus subliniazã importanþa rãspunsului 
favorabil faþã de învãþãtura Sa 
(11:33-36)
11:33-36. Isus i-a învãþat adesea pe uce-

nici prin intermediul pildelor. Pentru cã L-au
ascultat în ei era plin de luminã (v. 36), dar
ei trebuia sã rãspândeascã aceastã luminã
(v. 33). Când ochii unui om (la fel ca o lam-
pã) reacþioneazã corect în faþa luminii, el
poate proceda corect în toate lucrurile.
Rezultatul receptivitãþii ucenicilor faþã de
învãþãturile lui Isus a fost cã în interiorul lor
era plin de luminã (v. 34, 36) ºi puteau bene-
ficia de învãþãturile Lui (cf. comentariilor de
la 8:16-18).

e. Isus acuzat ºi tras la rãspundere de 
farisei (11:37-54)
(Mat. 23:1-36; Mar. 12:38-40)
11:37-41. Un fariseu l-a invitat pe Isus

sã prânzeascã la el. Isus nu se spãlase
înainte de prânz, lucru pe care fariseul l-a
constatat cu mirare. Cuvintele lui Isus s-au
concentrat asupra lãcomiei, o caracteristicã a
fariseilor, ºi a spus cã ei ar trebui sã fie pre-
ocupaþi sã cureþe partea dinlãuntru, la fel de
mult pe cât sunt de preocupaþi de partea de
afarã. Semnul curãþiei interioare ar fi dorinþa
lor de a da milostenie celor sãraci. Aceasta
nu înseamnã cã astfel îºi vor rãscumpãra
pãcatele, ci cã vor arãta cã au o relaþie corec-
tã cu Legea ºi cu Dumnezeu.

11:42-44. În continuare Isus rosteºte
cuvinte de condamnare împotriva fariseilor,
pentru cã au dat uitãrii dreptatea ºi drago-
stea de Dumnezeu. Ei erau interesaþi numai
de ritualul Legii, dând zeciuialã chiar ºi din
cele mai mici plante din grãdinã. Acest lucru
arãta cã erau ipocriþi (cf. 12:1). Erau plini de
mândrie ºi umblau dupã scaunele dintâi la
sinagogi. În loc sã-i conducã pe oameni pe
calea dreaptã, îi fãceau pe discipolii lor sã fie
contaminaþi la fel cum erau mormintele cari
nu se vãd, un evreu devenind necurat (Num.
19:16) fãrã sã-ºi dea seama în caz cã ar fi tre-
cut peste un astfel de mormânt. Fariseii se
fereau de lucrurile necurate din punct de
vedere ritual, dar Isus subliniazã faptul cã
lãcomia, mândria ºi rãutatea lor au contami-
nat întreaga naþiune.

11:45-52. Apoi Isus pronunþã cuvinte de
condamnare împotriva celor ce erau învãþã-
tori ai Legii (v. 46-47, 52). Ei puneau sarcini

grele pe umerii altora care îi þineau pe aceºtia
departe de calea cunoaºterii. Ei zideau mor-
mintele proorocilor, identificându-se cu
înaintaºii lor care i-au ucis pe prooroci. În
exterior se pãrea cã-i cinstesc pe profeþi, dar
Dumnezeu ºtia cã în interiorul lor îi respin-
geau. Prin aceasta se fãceau ºi ei responsabili
de sângele tuturor proorocilor. Sângele
lui Abel ºi sângele lui Zaharia se referã la
uciderea unor oameni nevinovaþi care L-au
slujit pe Dumnezeu. Abel a fost prima vic-
timã inocentã (Gen. 4:8), iar preotul Zaharia
(nu profetul care a scris cartea, deºi vezi Mat.
23:25) a fost ultimul martir din Vechiul
Testament (2 Cro. 24:20-21; Cartea Cronici-
lor era ultima în ordinea VT ebr.). Acuzaþia
lui Isus devine ºi mai severã atunci când
spune cã ei nu numai cã nu folosesc cheia
cunoºtinþei (i.e., învãþãtura lui Isus), dar nici
nu i-au lãsat sã intre pe cei ce voiau acest
lucru (Luca 13:14).

11:53-54. Fariseii ºi cãrturarii au început
sã i se împotriveascã tot mai mult lui Isus.
Îi puneau multe întrebãri, întinzându-i curse,
pentru ca sã prindã vreo vorbã cu care sã-L
învinuiascã.

B. Isus îi învaþã pe cei ce-L urmeazã cã ºi 
ei vor fi respinºi (12:1-19:27)
Mai întâi Isus vorbeºte despre câteva

adevãruri în cercul restrâns al ucenicilor
Sãi (12:1-53), iar apoi învaþã mulþimile
(12:54-13:21). Isus a vorbit despre oamenii
Împãrãþiei (13:22-17:10) ºi despre ce atitu-
dine trebuie sã aibã ucenicii în viitoarea
Împãrãþie (17:11-19-27). 

1. ISUS ÎI ÎNVAÞÃ PE UCENICI 
(12:1-53)

a. Învãþãtura lui Isus despre cum sã 
mãrturiseºti fãrã teamã (12:1-12)
12:1-3. Mai întâi Isus a afirmat cã este o

nebunie sã fii ipocrit, pentru cã nu existã nici
un lucru care nu va fi descoperit (cf. 8:17).
Aºa cã ucenicii trebuie sã fie deschiºi ºi nu cu
douã feþe în privinþa modului lor de viaþã. El
îi avertizeazã: pãziþi-vã de aluatul farise-
ilor, învãþãtura lor, care le arãta fãþãrnicia. În
Scripturã aluatul se referã adesea la ceva rãu
(cf. Mar. 8:15).

12:4-12 (Mat. 10:28-31). Acum Isus îi
sfãtuieºte pe ucenicii Sãi (prietenii Mei) sã
nu se teamã (Luca 12:4, 7; cf. v. 32), pentru
cã Dumnezeu va avea grijã de ei. În loc sã se
teamã de oamenii care le-ar putea ucide
trupul (cf. 11:48-50), ei ar trebui sã se teamã
de Dumnezeu, Acela care… are puterea sã

Luca 11:33-12:12
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arunce în gheenã. Aceastã afirmaþie vine ca
un corolar natural al celor scrise în 12:2-3 —
Dumnezeu cunoaºte totul. Pentru Dumnezeu
ucenicii erau mult mai valoroºi decât niºte
vrãbii, care erau vândute pentru un preþ mic
(cinci vrãbii la doi bani). Cuvântul tradus
„bani“ este assarion, o monedã romanã din
aramã, valorând a ºaisprezecea parte dintr-un
dinar (salariul pentru o zi), cuvânt folosit
doar aici ºi în Matei 10:29. Dacã Dumnezeu
are grijã de pãsãri atât de mici (cf. Luca
12:22), El va avea grijã ºi de ai Lui, cunos-
când pânã ºi numãrul de perii din cap.

Ideea versetelor 8-10 este cã ucenicii tre-
buie sã ia o hotãrâre. A-L mãrturisi pe Isus
era o dovadã a faptului cã ucenicii L-au
recunoscut ca Mesia ºi au avut acces la calea
mântuirii. Cei care nu-L mãrturisesc refuzã
accesul la mântuire. În mod logic, Isus merge
un pas mai departe spunând cã oricui va huli
împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta. În
Matei 12:32 Isus face legãtura între aceastã
atitudine ºi farisei, cei care au respins
lucrarea lui Isus. Aparent fuseserã convinºi
de Duhul Sfânt cã Isus era într-adevãr Mesia,
dar au respins mãrturia Sa. Ei nu mai puteau
fi iertaþi niciodatã pentru cã au respins singu-
rul mijloc de salvare al lui Dumnezeu. (Spre
deosebire de ei, unii din fraþii lui Isus, care
iniþial L-au respins [Ioan 7:5], au crezut mai
târziu [Fapte 1:14] ºi au fost iertaþi, chiar
dacã vorbiserã împotriva Fiului omului.)

Isus le-a promis apoi ucenicilor (Luca
12:11-12) cã, în caz cã oamenii îi vor duce
înaintea dregãtorilor, datoritã predicãrii ºi
învãþãturii lor (cf. Fapte 1:21), Duhul Sfânt
îi va învãþa ce trebuie sã spunã. Spre deose-
bire de duºmanii lui Isus, care au hulit
împotriva Duhului Sfânt, cei ce-L urmeazã
pe Isus vor fi ajutaþi de Duhul Sfânt.

b. Învãþãtura lui Isus despre lãcomie 
(12:13-21)
12:13-21. Acest pasaj explicã învãþãtura

lui Isus despre ferirea de orice fel de lã-
comie. Cineva I-a cerut lui Isus sã-i spunã
fratelui lui sã împartã cu el în mod echitabil
moºtenirea lor. Rãspunsul lui Isus a fost cã
viaþa cuiva nu stã în belºugul avuþiei lui.
Ucenicii ar fi trebuit sã înveþe lecþia cã viaþa
este mai importantã decât lucrurile materiale.
Pentru a explica acest lucru, Isus le spune o
pildã despre un om bogat care continua sã
zideascã alte grânare mai mari, pentru a-ºi
strânge toate rodurile ºi toate bunãtãþile.
Convingerea lui era cã va avea o viaþã uºoarã
pentru cã avea tot ce-ºi dorea ºi tot ce-i

trebuia. Rãspunsul lui Dumnezeu din pildã
a fost cã acest om era nebun (Nebunule!),
pentru cã urma sã moarã în acea noapte, iar
bunurile nu îi vor folosi la nimic. Pur ºi
simplu ele vor fi luate de altcineva. O astfel
de persoanã nu se îmbogãþeºte faþã de
Dumnezeu (cf. 1 Tim. 6:6-10; Iac 1:10).
Luca a mai revenit la acest subiect în capi-
tolul 16.

c. Învãþãtura lui Isus despre îngrijorare 
(12:22-34)
(Mat. 6:25-34)
Aceastã parte ajunge la un punct culmi-

nant în versetul 31, când ucenicii au fost
învãþaþi sã caute Împãrãþia lui Dumnezeu.
Pentru a ajunge la acest punct culminant Isus
spune trei lucruri despre îngrijorare.

12:22-24. Mai întâi Isus spune cã îngri-
jorarea este o nebunie, pentru cã viaþa este
mai mult decât ceea ce mãnâncã sau îm-
bracã o persoanã (cf. v. 15). Isus se referã din
nou la pãsãrile cerului (cf. v. 6-7), pentru a
arãta cã ucenici sunt cu mult mai de preþ
decât niºte corbi pe care Dumnezeu îi
hrãneºte. El are grijã de ei. (Spre deosebire
de vrãbii, corbii nu erau vânduþi, fiind con-
sideraþi necuraþi.) 

12:25-28. Apoi Isus aratã cã îngrijorarea
este o nebunie pentru cã ea nu poate schimba
situaþia. Nici mãcar un cot nu poate fi adãu-
gat la lungimea vieþii cuiva, aºa cã este ri-
dicol sã te îngrijorezi. Din nou Isus apeleazã
la naturã (crinii ºi iarba) pentru a arãta cã
Dumnezeu îngrijeºte de cei care-I aparþin.

12:29-31. În final, Isus spune cã îngrijo-
rarea este o nebunie pentru cã aceasta este
atitudinea pãgânilor. Neamurile lumii, adicã
lumea pãgânã, este preocupatã de lucrurile
materiale ale vieþii ºi nu de realitãþile spiri-
tuale, care sunt cele mai importante. Pe de
altã parte, dacã cineva este preocupat de cele
spirituale (cãutând Împãrãþia lui Dum-
nezeu), va primi de la Dumnezeu ºi resursele
materiale.

12:32-34. Isus le-a mai spus ucenicilor
sã nu se teamã (cf. v. 4, 7). El îi comparã cu
o turmã micã, un grup care aparent este
lipsit de apãrare ºi care poate fi prãdat. Pentru
a-i face sã parã ºi mai lipsiþi de apãrare, Isus
îi sfãtuieºte: Vindeþi ce aveþi ºi daþi miloste-
nie. (Luca a mai revenit la acest subiect în
capitolele 16 ºi 19.) Acest lucru l-a fãcut ºi
Biserica Primarã (Fapte 2:44-45; 4:32-37).
Sensul cuvintelor lui Isus era cã ucenicii,
dacã ar fi avut o comoarã pe pãmânt, s-ar fi
gândit doar la ea. Dar dacã aveau o comoarã
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nesecatã în ceruri, care este feritã de hoþi ºi
de molii ºi care-i face bogaþi în faþa lui
Dumnezeu (Luca 12:21), vor fi preocupaþi de
lucrurile Împãrãþiei lui Dumnezeu ºi nu vor
avea motive de îngrijorare.

d. Învãþãtura lui Isus despre ce înseamnã 
sã fii pregãtit (12:35-48)
(Mat. 24:45-51)
În aceastã secþiune Isus spune douã pilde

(v. 35-40) legate de o întrebare a lui Petru
(v. 41). A douã pildã o explicã ºi o extinde pe
prima.

12:35-40. Isus le-a spus ucenicilor cã ar
trebui sã fie gata, cãci Fiul omului va veni
atunci când ei nu-L vor aºtepta. Pilda poves-
teºte o întâmplare în care niºte robi îl aºteptã
pe stãpânul lor sã se întoarcã de la nuntã.
Important era ca ei sã rãmânã tot timpul vigi-
lenþi, astfel încât stãpânul lor sã poatã intra
în casã când va veni. Dacã ei vor fi gãsiþi ve-
ghind (v. 37, 38), stãpânul se va apropia sã
le slujeascã. A doua strajã din noapte dura
între nouã seara ºi miezul nopþii, iar a treia
strajã de la miezul nopþii la trei dimineaþa.
Aceeaºi idee se regãseºte ºi în cuvintele des-
pre hoþul care doreºte sã spargã casa (v. 39);
ucenicii ar fi trebuit sã fie gata, pentru cã
„Fiul omului va veni“ pe neaºteptate.

12:41. Întrebarea lui Petru este elementul
de legãturã între cele douã pilde. Petru dorea
sã ºtie înþelesul primei pilde. Era ea spusã
doar pentru ucenici, sau pentru toþi?

12:42-48. Isus n-a rãspuns direct întrebã-
rii lui Petru. Aceste versete relateazã cã mai
întâi El a vorbit despre cei care conduceau
naþiunea în acea vreme. Conducãtorii religi-
oºi ar fi trebuit sã conducã poporul pânã când
Dumnezeu va aduce Împãrãþia. Însã ei nu
ºi-au îndeplinit aceastã sarcinã; ei nu aºteptau
sã vinã Împãrãþia. Având în vedere pedeapsa
(v. 46-47), putem presupune cã  Isus n-a vor-
bit aici despre credincioºii care nu erau gata.
El pare sã vorbeascã despre conducãtorii na-
þiunii care vor fi prezenþi în momentul venirii
Fiului omului. Necredinþa acestora (v. 47) va
fi judecatã mult mai sever decât a acelora
care, deºi au fãcut rãul, n-au ºtiut despre ve-
nirea Fiului omului (v. 48a). Necredincioºii
care au cunoºtinþe vaste despre revelaþia lui
Dumnezeu vor da socotealã pentru cã nu au
þinut cont de aceastã revelaþie.

e. Învãþãtura lui Isus despre posibilitatea 
de a fi înþeles greºit de ceilalþi (12:49-53)
(Mat. 10:34-36)
12:49-53. A fi ucenicul lui Isus poate sã

însemne a fi înþeles greºit chiar de cei din

propria familie. De fapt, lucrarea Lui nu va
aduce pace, ci dezbinare, pentru cã unii vor
accepta ceea ce-a spus El, iar alþii vor res-
pinge spusele Lui. Lucrarea Lui va fi ca un
foc care mistuie (v. 49). Isus dorea ca scopul
lucrãrii Lui sã fie îndeplinit. Viaþa ºi moartea
Sa urmau sã fie baza judecãrii lui Israel.
Judecata, la fel ca focul, ar fi purificat naþi-
unea. Vorbind despre botez, El s-a referit fãrã
îndoialã la moartea Sa, spunând cã doreºte sã
se îndeplineascã (v. 50). De fapt, lucrarea lui
Isus a avut ca rezultat dezbinarea din familii
despre care El a vorbit aici (v. 52-53).
Membrii unor familii aveau sã fie dezbinaþi,
iar loialitatea faþã de familie va dispãrea.
Credincioºii evrei sunt ºi acum ostracizaþi de
familii ºi prieteni. Totuºi, ca sã poatã fi
ucenic, cineva trebuie sã înfrunte astfel de
probleme.

2. ISUS ÎNVAÞÃ MULÞIMILE 
(12:54-13:21)
Dupã ce Isus le-a vorbit direct ucenicilor,

ªi-a îndreptat atenþia spre mulþimile de
oameni. În aceastã secþiune apar ºase eve-
nimente în care mulþimile joacã un rol major.
Acum ele au devenit punctul central în lu-
crarea lui Isus.

a. Învãþãtura lui Isus despre semne 
(12:54-56)
(Mat. 16:2-3)
12:54-56. Isus a învãþat mulþimile cã era

nevoie de sensibilitate pentru a putea inter-
preta corect lucrurile pe care le vedeau. Deºi
au vãzut lucrarea Lui, ei nu erau capabili sã
înþeleagã cã El era adevãratul Mesia. Isus
le-a spus cã ei puteau deosebi semnele natu-
rale (un nor de la apus ºi vântul de la
miazãzi — faþa pãmântului ºi a cerului). În
schimb, nu puteau discerne semnele spiri-
tuale. Ei ar fi trebuit sã înþeleagã ceea ce se
afla chiar în mijlocul lor — Împãrãþia pe care
El le-o oferea, ofertã la care ei n-au rãspuns
aºa cum trebuia.

b. Isus dã exemplul unui judecãtor 
(12:57-59)
12:57-59. Isus foloseºte un exemplu din

sfera juridicã pentru a arãta oamenilor cã au
nevoie de o relaþie corectã cu Dumnezeu.
Chiar ºi în problemele pãmânteºti este im-
portant sã cauþi sã te împaci cu un oponent —
cât încã te afli pe drum pentru a merge
înaintea judecãtorului — pentru a evita sã
fii aruncat în temniþã ºi sã trebuiascã sã
plãteºti ºi cel mai de pe urmã bãnuþ. Cu cât
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mai important este sã te împaci atunci când
cel pe care-L consideri oponentul tãu este
Dumnezeu! (Cuvântul pentru „bãnuþ“ este
leptos, folosit doar aici ºi în Mar. 12:42; Luca
21:2. Era o monedã evreiascã de aramã, care
valora cam a opta parte dintr-un cent).

c. Isus îi învaþã pe oameni sã se pocãiascã 
pentru ca sã nu piarã (13:1-5)
13:1-5. Isus i-a învãþat pe oameni cã o

nenorocire i se poate întâmpla oricui, pentru
cã toþi suntem fiinþe umane. Isus le-a dat ºi
douã exemple de nenorociri pe care ei le
cunoºteau. Primul se referea la niºte galileeni
care au fost uciºi de Pilat pe când aduceau
jertfe. Cel de-al doilea se referea la 18 per-
soane, dupã cât se pare spectatori nevinovaþi,
care au fost uciºi când peste ei a cãzut tur-
nul din Siloam. Isus a vrut sã spunã cã a fi
sau a nu fi ucis nu este o mãsurã a nepri-
hãnirii sau a lipsei de neprihãnire a cuiva.
Oricine poate fi ucis. Numai harul lui
Dumnezeu este cel care þine pe cineva în
viaþã. Acest lucru rezultã clar din versetele 3
ºi 5: ci, dacã nu vã pocãiþi, toþi veþi pieri la
fel. Moartea este numitorul comun al tuturor.
Numai pocãinþa poate aduce viaþa, atunci
când oamenii se pregãtesc sã intre în
Împãrãþie.

d. Isus spune pilda smochinului (13:6-9)
13:6-9. Pentru a ilustra acest punct de

vedere, Isus a folosit o pildã prin care i-a
învãþat cã vor fi judecaþi toþi cei în viaþa cã-
rora nu se gãseºte un rod. Smochinul are
nevoie de trei ani pentru a da smochine, dar
dacã acest smochin nu a adus roade, stãpânul
a spus: Taie-l. Dar viticultorul (GBV) i-a
cerut sã-l mai lase ºi anul acesta. Aceastã
pildã ilustreazã ceea ce s-a spus în versetele
1-5: judecata vine peste cei care nu se pocã-
iesc. Aici Isus merge un pas mai departe ºi
aratã cã trebuie sã existe rod (Mat. 3:7-10;
7:15-21; Luca 8:15). În viaþa omului care
spune cã se încrede în Mesia trebuie sã se
vadã o schimbare evidentã. Dacã o astfel de
schimbare nu existã, la fel ca ºi în cazul
smochinului, acea persoanã este judecatã.

e. Isus vindecã o femeie (13:10-17)
Isus îºi ilustreazã învãþãtura vindecând

o femeie într-o zi de sabat. Acest episod
reprezintã ultima ocazie din Evanghelii când
Isus îi învaþã pe oameni într-o sinagogã.
Termenul „fãþarnicilor“ („ipocriþilor“, NIV
— n.tr.) este extrem de important în acest
text. La începutul acestei secþiuni (12:54-

13:21) Isus i-a numit pe oameni ºi pe con-
ducãtorilor lor „fãþarnicilor“ (12:56). Aici, la
sfârºitul secþiunii, El le spune din nou „fã-
þarnicilor“ (13:15). Isus a subliniat faptul cã
oamenii ºi conducãtorii lor nu erau interesaþi
cu adevãrat de ceea ce dorea ºi putea Dum-
nezeu sã facã în vieþile lor.

13:10-13. Luca a spus despre femeie cã
era stãpânitã de optsprezece ani de un
duh de neputinþã ºi „Satana o þinea legatã“
(v. 16). Fãrã a pune la îndoialã realitatea
istoricã a evenimentului, trebuie sã eviden-
þiem valoarea simbolicã a locului în care
Luca plaseazã aceastã minune în naraþiunea
lui. Misiunea lui Isus între oamenii poporului
era de a-i elibera de influenþele negative ºi
de a-i aduce într-o poziþie dreaptã. Aici avem
de-a face cu un exemplu elocvent al atingerii
lui Isus, prin care o femeie a fost adusã la
poziþia verticalã. Isus a vindecat-o prin cu-
vintele Sale (Femeie, eºti dezlegatã de ne-
putinþa ta) ºi prin atingerea Sa. Iar ea îndatã
s-a îndreptat ºi slãvea pe Dumnezeu.
Aceastã laudã la adresa lui Dumnezeu era
reacþia adecvatã faþã de lucrarea lui Isus (cf.
2:20; 5:25-26; 7:16; 17:15; 18:43; 23:47). Ea
arãta cã oamenii înþelegeau care era misiunea
Lui.

13:14. Spre deosebire de reacþia adecva-
tã a femeii, fruntaºul sinagogii era mâniat
cã Isus sãvârºise vindecarea aceasta ºi nu
urmase Legea aºa cum o interpreta el. El a
cerut mulþimii sã respingã minunea sãvârºitã
de Isus. Aceastã atitudine demonstra ceea ce
spusese Isus despre conducãtorii religioºi
care îi opreau pe alþii sã intre în Împãrãþie
(11:52).

13:15-17. Isus a atras atenþia cã un om
este mult mai important decât un animal, iar
duºmanii Sãi nu vedeau nici un rãu în a ajuta
animalele în ziua Sabatului (cf. 14:5). Ipo-
crizia totalã ºi nebunia din gândirea liderilor
religioºi erau evidente. Ca urmare, potriv-
nicii Lui au rãmas ruºinaþi, dar norodul se
bucura.

f. Învãþãtura lui Isus despre Împãrãþia lui 
Dumnezeu (13:18-21)
(Mat. 13:31-33; Mar. 4:30-32)
13:18-21. Acest pasaj este ca un pivot

între învãþãtura lui Isus adresatã mulþimilor
(12:54-13:21) ºi învãþãtura despre oamenii
din Împãrãþia lui Dumnezeu (13:22-17:10).
Unii considerã cã în aceste scurte pilde
despre un grãunte de muºtar (un copac de
muºtar care creºte dintr-o sãmânþã minusculã
ºi ajunge la aproximativ 3–5 metri înãlþime
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într-un singur sezon!) ºi despre aluatul
dospit Isus a dat învãþãturi pozitive despre
Împãrãþie. Este însã mai potrivit sã consi-
derãm cã aceste pilde se referã la lucrurile
negative. Aºa cum pãtrunde drojdia în aluat,
rãul va pãtrunde din ce în ce mai mult ºi total
pe mãsurã ce timpul va trece. Acest lucru este
adevãrat de vreme ce Luca plaseazã aceastã
învãþãturã imediat dupã episodul cu respin-
gerea lucrãrii lui Isus din ziua de sabat de
cãtre fruntaºul sinagogii.

3. ÎNVÃÞÃTURA LUI ISUS DESPRE 
OAMENII ÎMPÃRÃÞIEI (13:22-17:10)
În aceastã secþiune Luca redã învãþãturile

lui Isus despre cine este ºi cine nu este mem-
bru al Împãrãþiei. În întreaga secþiune tema
intrãrii în Împãrãþiei este simbolizatã adesea
de participarea la o sãrbãtoare sau un ospãþ
(13:29; 14:7-24; 15:23; 17:7-10). Împãrãþia
trebuia sã vinã. Cei care pot sã intre sunt cei
care Îi rãspund pozitiv lui Dumnezeu, accep-
tându-L pe Mesia ºi mesajul despre împãrãþia
Sa.

a. Isus învaþã cã cea mai mare parte din 
Israel va fi exclusã din Împãrãþie 
(13:22-35)
13:22-30. Isus i-a învãþat pe ascultãtorii

Sãi cã mulþi din Israel nu vor fi în Împãrãþia
lui Dumnezeu, în timp ce mulþi din cei ce nu
aparþin Israelului vor fi acolo. Cineva L-a
întrebat: „Doamne oare puþini sunt cei ce
sunt pe calea mântuirii?“ Cei ce Îl urmau
erau oarecum descurajaþi cã mesajul Sãu
despre Împãrãþie nu cuprindea întreaga naþi-
une, aºa cum credeau ei cã ar trebui sã fie. Ei
vedeau cã Isus întâmpina ºi opoziþie pe lângã
acceptare. Învãþãtura lui Isus era clarã: pentru
ca un om sã intre în Împãrãþia lui Dumnezeu
trebuie sã accepte mesajul Sãu. În mintea
unui evreu mântuirea era legatã de Împãrãþie,
ceea ce însemna cã o persoanã a fost mântu-
itã cu scopul de a intra în Împãrãþia lui
Dumnezeu.

Isus a rãspuns întrebãrii acelei persoane
cu o povestire despre un om care a dat o
masã (un simbol al Împãrãþiei, v. 29). Dupã
ce a încuiat uºa sãlii unde avea loc ospãþul,
nici unul din cei veniþi mai târziu n-a mai
putut intra (v. 25). De fapt, gazda ospãþului
îi numeºte pe aceºtia lucrãtorii fãrãdelegii
(v. 27). Cei veniþi prea târziu au rãspuns cã ei
au mâncat ºi au bãut cu stãpânul, iar el i-a
învãþat în uliþele lor (v. 26), o referire evi-
dentã la lucrarea lui Isus între oamenii acelei
generaþii. Spunându-le aceastã povestire, Isus

urmãrea sã-i determine pe oameni sã rãs-
pundã invitaþiei Sale chiar atunci, pentru cã
va veni timpul când va fi prea târziu ºi nu li
se va mai permite intrarea în Împãrãþie.

Isus le-a vorbit direct spunând mulþimi-
lor cã judecata va veni peste cei care Îi res-
ping mesajul: Va fi plânsul ºi scrâºnirea
dinþilor, iar ei vor fi scoºi afarã, ceea ce
înseamnã cã nu li se va permite sã intre în
Împãrãþie. (Cu privire la „plânsul ºi scrâº-
nirea dinþilor“ vezi comentariile de la Mat.
13:42.) Dar cei evlavioºi din acest popor
(reprezentaþi prin Avraam, Isaac ºi Iacov, ºi
toþi proorocii) vor fi în Împãrãþia lui
Dumnezeu.

Pentru ascultãtorii lui Isus aceste afir-
maþii au fost revoluþionare. Cei mai mulþi
dintre ei ºi le-au asumat, pentru cã erau legaþi
fizic de Avraam ºi credeau cã în mod natural
vor intra în Împãrãþia promisã. Totuºi, urmã-
toarele cuvinte au fost ºi mai revoluþionare —
de fapt devastatoare —  pentru cei care au
considerat cã numai poporul evreilor va avea
parte de Împãrãþie. Isus le-a explicat cã în
locul evreilor vor fi acceptaþi în Împãrãþie
neevreii (Luca 13:29-30). Cei veniþi din cele
patru pãrþi ale lumii reprezintã grupuri de
oameni din diverse popoare. Cei care au
ascultat cuvintele lui Isus n-ar fi trebuit sã fie
surprinºi de aceastã învãþãturã pentru cã ºi
profeþii au spus deseori acelaºi lucru. Totuºi,
în zilele lui Isus evreii credeau cã neevreii le
erau inferiori. Când Isus ªi-a început lucrarea
în Nazaret, învãþãtura Sa despre acceptarea
neevreilor a înfuriat atât de tare mulþimile
încât au dorit sã-L ucidã (4:13-30). Evreii se
considerau cei dintâi în toate lucrurile, dar ei
puteau fi cei de pe urmã, adicã puteau fi
lãsaþi afarã din Împãrãþie. Prin contrast, unii
neevrei consideraþi cei de pe urmã, vor fi
incluºi în Împãrãþie ºi vor fi cu adevãrat cei
dintâi ca importanþã (13:30).

13:31-35 (Mat. 23:37-39). Rãspunzând
avertizãrii pe care i-au dat-o câþiva farisei,
Isus a spus cã El trebuia sã ajungã la Ierusa-
lim, unde urma sã moarã. Existã încã dezba-
teri în privinþa sensului cuvintelor fariseilor,
care au spus cã Irod vrea sã-L omoare pe
Isus. În toatã Evanghelia lui Luca fariseii
sunt prezentaþi într-o luminã negativã. De ce
în acest caz fariseii ar fi vrut sã-L protejeze
pe Isus? Cel mai bun mod de a interpreta ges-
tul lor este sã considerãm cã a fost cel mai
bun mod în care fariseii puteau scãpa de Isus.
Isus a fãcut public faptul cã scopul Sãu era
acela de a ajunge la Ierusalim, ºi exact acesta
era drumul Sãu. Astfel fariseii încercau sã-L
abatã de la sarcina Sa ºi sã-L înfricoºeze,
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þinându-L departe de scopul pe care ªi-l
fixase. Rãspunsul lui Isus: Duceþi-vã… ºi
spuneþi vulpii aceleia, aratã cã El îi conside-
ra pe farisei mesagerii lui Irod, care trebuia sã
se întoarcã la acesta cu un  rãspuns. Isus a
afirmat cã El avea de îndeplinit o misiune
(Luca 13:32). Acest Irod era Irod Antipa
(vezi diagrama familiei lui Irod la 1:5).

Sensul cuvintelor lui Isus: astãzi ºi mâi-
ne, iar a treia zi voi isprãvi, nu era cã El va
ajunge la Ierusalim în trei zile. El a vrut sã
spunã cã în mintea Lui misiunea Lui era clarã
ºi cã trebuia sã continue conform planului pe
care-l fãcuse. Þinta sa era Ierusalimul, unde
trebuia sã moarã. Trebuia sã se facã de cunos-
cut autoritãþilor religioase ºi apoi sã fie dat la
moarte.

Acesta a fost momentul în care Luca
a consemnat respingerea Ierusalimului
(care reprezenta întreaga naþiune) de cãtre
Isus (13:34-35). Isus a plâns pentru cetate
ºi a mãrturisit: am vrut sã-i strâng pe fii
tãi cum îºi strânge gãina puii sub aripi,
ceea ce înseamnã tandreþe ºi iubire, chiar
dacã voi n-aþi vrut. Întreaga Sa lucrare de
pânã atunci avusese scopul de a oferi naþiunii
Împãrãþia. Dar pentru cã acest popor, care
omoarã pe prooroci, a respins cuvintele Sale,
ºi El îl respinge acum. Isus mai spune: Iatã
cã vi se va lãsa casa pustie (aphietai, „aban-
donatã“). „Casa“ nu se referã la Templu, ci
la întreaga cetate. Deºi El va continua sã se
prezinte drept Mesia, zarurile erau acum
aruncate. Cetatea a fost abandonatã de cãtre
Mesia.

Isus a mai spus (citând Ps. 118:26) cã
oamenii din cetate nu-L vor mai vedea pânã
când ei vor zice cã El a fost Mesia. Mulþimea
a citat acest verset când Isus a intrat în cetate
în mod triumfal (Luca 19:38), dar conducã-
torii au dezaprobat gestul ei. Acest adevãr va
fi proclamat la sfârºit, atunci când Isus va
veni din nou ºi va intra în cetate ca ºi
Conducãtor milenial.

b. Învãþãtura lui Isus despre faptul cã mulþi 
proscriºi ºi neevrei vor fi în Împãrãþie 
(14:1-24)
Aceastã secþiune continuã ideea din

13:22-35, dar o explicã dintr-un alt unghi.
Acum subiectul principal al discuþiei îl con-
stituie cei incluºi în Împãrãþie, nu cei excluºi.
Contrar aºteptãrilor ascultãtorilor lui Isus,
proscriºii evrei ºi neevreii vor forma o mare
parte din populaþia Împãrãþiei.

14:1-6. Isus a fost invitat într-o zi de
Sabat sã prânzeascã în casa unuia dintre

fruntaºii fariseilor, unde se afla ºi un om
bolnav de dropicã. Dropica este o boalã care
se manifestã printr-un exces de fluid la nive-
lul þesuturilor corpului, cauzatã probabil de
un cancer sau de probleme la ficat sau la
rinichi. Poate cã omul a fost invitat în casa
fariseului pentru a se vedea ce va face Isus.
Isus a luat imediat iniþiativa ºi a întrebat gaz-
da ºi pe ceilalþi musafiri dacã este îngãduit a
vindeca în ziua Sabatului. Se pare cã între-
barea lui Isus i-a dezarmat pe cei prezenþi
pentru cã toþi tãceau. Isus a continuat ºi l-a
vindecat pe omul acela. El le-a spus musafi-
rilor cã ei ar ajuta pe copilul sau pe boul lor
dacã ar cãdea în fântânã în ziua Sabatului,
aºa cã este cât se poate de corect ca El sã-l
vindece ºi pe acest sãrman. Astfel Isus a fixat
un cadru pentru discuþia care urma, referi-
toare la cei consideraþi necuraþi din punct de
vedere ceremonial ºi care, prin urmare, nu
puteau intra în Împãrãþie.

14:7-11. Privind în jur Isus a vãzut cã cei
poftiþi la masã alegeau locurile dintâi. Cu
cât se afla un invitat mai aproape de gazdã, cu
atât poziþia lui avea o onoare mai mare. În
timp ce oamenii intrau în încãperea din casa
fariseului unde era pregãtitã masa,  probabil
cã au încercat sã-ºi croiascã drum spre
locurile din capul mesei. Pilda pe care le-a
spus-o Isus avea ca scop sã-i facã sã se gân-
deascã la realitãþile spirituale ale mesajului
Împãrãþiei pe care îl predicase El.

Versetul 11 conþine esenþa pildei lui Isus:
Cãci oricine se înalþã va fi smerit; ºi cine se
smereºte va fi înãlþat. Aceste cuvinte amin-
teau de afirmaþia lui Isus spusã mai devreme,
cã cei dintâi vor fi cei de pe urmã ºi cei de pe
urmã vor fi cei dintâi (13:30). Fariseii, care
considerau cã vor avea poziþii importante în
Împãrãþie, se vor simþi umiliþi dacã vor trebui
sã cedeze locul altora (14:9). Totuºi, dacã ei
se vor smeri singuri, ar putea fi înãlþaþi (v.10).

14:12-14. Apoi, Isus S-a adresat celui
ce-L poftise, spunându-i cã dacã i-ar fi invi-
tat pe oameni cei mai neglijaþi ai societãþii
(pe sãraci, pe schilozi, pe ºchiopi, pe orbi)
— care n-aveau cu ce sã-l rãsplãteascã pen-
tru generozitatea lui — atunci fapta lui ar fi
arãtat cã lucra pentru Dumnezeu, nu pentru
interesul lui (cf. Mat. 6:1-18; Iac. 1:26-27).
Astfel ºi-ar fi adunat comori în ceruri (Mat.
6:20) ºi ar fi devenit bogat în ochii lui Dum-
nezeu (Luca 12:21). Nu faptul cã i-ar fi invi-
tat pe aceºti proscriºi l-ar fi fãcut pe omul
acela neprihãnit; ci fapta aceasta ar fi dove-
dit cã el se afla într-o poziþie corectã înaintea
lui Dumnezeu. Acest lucru dorea sã-L arate
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Isus când a spus cã rãsplata nu o va primi pe
loc, ci la învierea celor neprihãniþi.

14:15-24 (Mat. 22:1-10). Isus le-a spus
apoi o pildã despre un mare ospãþ. Unul
dintre cei prezenþi la masã a rostit o binecu-
vântare pentru toþi cei ce vor prânzi în Îm-
pãrãþia lui Dumnezeu. Acest om considera
cã el, împreunã cu cei ce erau prezenþi acolo,
vor fi în Împãrãþia lui Dumnezeu. Isus a folo-
sit aceastã ocazie potrivitã ºi tema ospãþului
(a cinei) pentru a arãta faptul cã mulþi dintre
oamenii de acolo nu vor fi prezenþi în
Împãrãþia lui Dumnezeu. În locul lor vor fi
mulþi dintre cei proscriºi ºi dintre neevrei.
Gazda ospãþului din pildã a invitat mulþi
oaspeþi. Totuºi, toþi cei invitaþi au început sã
gãseascã scuze pentru a nu veni. Scuzele
pãreau sã fie întemeiate — nevoia de a vedea
un ogor recent cumpãrat, nevoia de a încerca
cinci perechi de boi recent achiziþionate, sau
nevoia unui om care tocmai s-a însurat de a
fi cu mireasa lui (Luca 14:18-20).

Gazda s-a mâniat ºi a poruncit sã fie
aduºi cei sãraci, ciungi, orbi ºi ºchiopi. Isus
se referea la membrii comunitãþii evreieºti
care erau consideraþi inferiori ºi necuraþi, aºa
cum a fost omul bolnav de dropicã pe care
tocmai îl vindecase (v. 2-4).

Când a aflat cã încã mai este loc, gazda
a poruncit sã fie aduºi ºi cei gãsiþi la drumuri
ºi la garduri (v. 23). Aceºti oameni din afara
cetãþii erau probabil neevrei care nu erau inte-
graþi în comunitate. Apoi gazda a afirmat cã
nici unul din cei ce au fost invitaþi la început
nu va gusta din cina lui.

Aceastã pildã despre un ospãþ, spusã
chiar la un ospãþ, întãreºte învãþãtura lui Isus
cã El va abandona Ierusalimul (13:34-35).
Oamenii cãrora li s-a oferit Împãrãþia au res-
pins-o ºi de aceea mesajul s-a adresat altora,
inclusiv neevreilor. Scuzele pãreau plauzibile
pentru cei ce le-au invocat, dar n-au fost
adecvate refuzului Împãrãþiei lui Isus. Nimic
nu era atât de important decât acceptarea
Împãrãþiei oferite de El fiindcã destinul omu-
lui depinde de rãspunsul la aceastã ofertã.

c. Avertismentul lui Isus împotriva urmãrii 
Sale superficiale (14:25-35)
14:25-27. Scena naraþiunii s-a schimbat:

Împreunã cu Isus mergeau multe noroade.
Isus dorea sã-i determine pe oameni sã-ºi
analizeze hotãrârea de a-L urma pe El. El se
afla pe drumul care-L va duce la cruce. În fi-
nal toþi ucenicii L-au pãrãsit atunci când era
în grãdinã ºi a fost arestat ºi dus sã fie jude-
cat.

Pentru a scoate în evidenþã faptul cã viaþa
de ucenic este dificilã, Isus a spus cã omul
trebuie sã-ºi urascã propria familie ºi chiar
viaþa sa, pentru ca sã poatã fi ucenicul Sãu.
În mod literal, a-þi urî familia însemna a în-
cãlca Legea. Însã pentru cã Isus i-a îndemnat
în multe ocazii pe alþii sã împlineascã Legea,
El nu voia sã spunã cã trebuie sã ne urâm
familia în mod literal. Accentul cade aici pe
prioritatea dragostei (cf. Mat. 10:37). Loiali-
tatea cuiva faþã de Isus trebuie pusã înainte de
loialitatea faþã de familie, sau chiar faþã de
propria viaþã. Într-adevãr, cei care L-au urmat
pe Isus împotriva voinþei familiilor au fost
probabil percepuþi ca unii care-ºi urãsc fami-
liile.

O a doua dificultate din viaþa de ucenic o
constituie faptul cã cel care nu-ºi poartã cru-
cea (i.e., propria lui cruce) ºi nu vine dupã El,
nu poate fi ucenicul Lui (Luca 14:27, cf.
9:23). Când Imperiul Roman crucifica un
criminal sau un prizonier, victima era pusã
sã-ºi poarte crucea pânã la locul crucificãrii.
Purtarea crucii prin mijlocul cetãþii era con-
sideratã ca o acceptare tacitã a faptului cã
sentinþa Imperiului Roman era dreaptã, iar
acuzatul era vinovat. Când Isus le-a spus
ucenicilor sã-ºi ducã crucea ºi sã-L urmeze,
aceasta însemna cã ei vor mãrturisi public cã
Isus era Cel drept ºi cã ei Îl urmau chiar dacã
trebuia sã moarã. Acesta era lucrul pe care
conducãtorii religioºi refuzau sã îl facã.

14:28-33. Apoi, folosind douã ilustraþii,
Isus i-a învãþat pe ucenici cã viaþa de ucenic
înseamnã planificare ºi sacrificiu. Prima ilus-
traþie se referea la un turn (v. 28-30). Înainte
ca un om sã înceapã sã zideascã, ar trebui sã
calculeze dacã poate sã facã faþã cheltuielilor
pentru a-l termina. Ucenicii lui Isus ar fi tre-
buit sã fie siguri cã doresc sã plãteascã între-
gul preþ al vieþii de ucenic.

A doua ilustraþie se referã la un împãrat
care a plecat la o bãtãlie. Împãratul ar fi tre-
buit sã fie dispus sã renunþe la o victorie
doritã dacã nu ar fi fost capabil sã câºtige
bãtãlia. Principiul sacrificiului este important
ºi în viaþa de ucenic: ucenicul trebuie sã fie
capabil sã renunþe la tot ce are de dragul lui
Isus. Oamenii care L-au urmat pe Isus prin
satele din Israel au fãcut exact acest lucru. Ei
ºi-au lãsat averile ºi ocupaþiile, ºtiind cã
mesajul pe care-l proclama Isus era cel mai
important lucru din lume.

14:34-35. Punctul culminant al învãþã-
turii lui Isus despre viaþa de ucenic a fost
atins când El a spus cã sarea este bunã doar
dacã îºi pãstreazã calitãþile de sare. Dar dacã
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îºi pierde gustul ei de sare nu mai are nici o
valoare ºi este aruncatã afarã. Acelaºi lucru
este valabil ºi pentru ucenici. Ei trebuie sã
aibã caracteristicile unui adevãrat ucenic —
sã calculeze costul vieþii de ucenic ºi sã deter-
mine dacã sunt gata de sacrificiu — altfel nu
vor avea nici o valoare.

d. Învãþãtura lui Isus despre cei fãrã 
speranþã ºi pãcãtoºi din Împãrãþie 
(cap. 15)
Isus i-a combãtut pe liderii religioºi, afir-

mând din nou faptul cã cei care erau consi-
deraþi fãrã speranþã ºi pãcãtoºi vor fi în
Împãrãþie. Aici gãsim poate cele mai cunos-
cute pilde spuse de Isus — Pilda cu Oaia
Piedutã, Pilda cu Moneda Pierdutã ºi Pilda
Fiului Risipitor. Toate trei transmit acelaºi
mesaj: Dumnezeu este profund preocupat de
pocãinþa pãcãtoºilor. A trei pildã însã merge
mai departe decât celelalte douã, aplicând
acest adevãr la situaþia în care se gãsea Isus
Însuºi: acceptat de cei refuzaþi de societate,
dar respins de conducãtorii religioºi.

15:1-2. Spre dezgustul tot mai mare al
acestor conducãtori religioºi, Isus era tot mai
mult împreunã cu cei dispreþuiþi ºi cu pãcã-
toºii. Oponenþii lui Isus erau din nou, ca peste
tot în Evanghelia dupã Luca, fariseii ºi cãr-
turarii. Din cauza atitudinii lor, Isus le-a
spus aceste trei pilde. Toate trei vorbesc des-
pre un lucru sau o persoanã care a fost pier-
dutã ºi apoi gãsitã, precum ºi despre bucuria
regãsirii a ceea ce a fost pierdut.

Unii considerã cã aceste pilde învaþã
despre refacerea pãrtãºiei credinciosului cu
Dumnezeu. Nu poþi pierde ceva ce nu-þi
aparþine, susþin ei, deci primele douã pilde
vorbesc despre copiii lui Dumnezeu care se
întorc la El. De asemenea, un fiu este deja un
fiu, deci a treia pildã vorbeºte despre faptul
cã oamenii care sunt credincioºi îºi pot reface
pãrtãºia cu Dumnezeu.

Alþii considerã cã pildele acestea învaþã
cã oamenii pierduþi (i.e., oamenii care nu sunt
credincioºi) pot sã vinã la Hristos. Acest
punct de vedere este de preferat din douã
motive: (1) Isus le vorbea fariseilor care au
respins mesajul Împãrãþiei. Obiecþia lor era
tocmai faptul cã pãcãtoºii au venit la Isus ºi
au crezut mesajul Lui. Însã aceste douã cate-
gorii nu pot fi regãsite în cea de-a treia pildã,
dacã aceasta vorbeºte despre refacerea
pãrtãºiei unui credincios. (2) Versetul 22
aratã cã fiul care s-a întors a primit o poziþie
nouã pe care n-o mai avusese înainte. Evreii
erau „copiii lui Dumnezeu“ în sensul cã

aveau o relaþie specialã, bazatã pe un legã-
mânt, cu Dumnezeu. Cu toate acestea, fiecare
trebuia sã devinã în mod individual un cre-
dincios în Dumnezeu. Era responsabilitatea
lor sã accepte mesajul pe care-l predica Isus:
El este Mesia care aducea poporului Împã-
rãþia.

15:3-7. Pilda despre oaia pierdutã spune
cã va fi mai multã bucurie în cer pentru un
pãcãtos care se pocãieºte. Isus n-a spus aici
cã celelalte 99 de oi nu sunt importante, ci
El subliniazã faptul cã oaia pierdutã de
turmã îi reprezintã pe pãcãtoºii cu care El
mânca (v. 1-2). Cei nouã zeci ºi nouã de
oameni neprihãniþi îi reprezintã pe fariseii
care se credeau neprihãniþi ºi nu aveau nevoie
de pocãinþã.

15:8-10. Pilda despre banul pierdut
spune cã este bucurie înaintea îngerilor lui
Dumnezeu pentru un pãcãtos care se pocã-
ieºte. Este acelaºi mesaj ca al primei pilde,
dar acum se subliniazã importanþa unei cãu-
tãri insistente. Femeia  a continuat sã caute
cu bãgare de seamã pânã când a gãsit mone-
da de argint, care era valoroasã. O drachma,
o monedã greceascã de argint, apare doar în
acest loc în Noul Testament ºi era echivalen-
tul în bani al unei zile de muncã. Mesajul tre-
buia sã fie destul de clar pentru ascultãtorii
lui Isus: pãcãtoºii de care El se apropiase erau
extrem de valoroºi înaintea lui Dumnezeu.
(Cf. cuvintelor similare din v. 6, 9.)

Apoi Isus a spus Pilda Fiului Risipitor ºi
a fratelui mai mare, pentru a explica faptul cã
Dumnezeu îi invitã pe toþi oamenii sã intre în
Împãrãþie.

15:11. Un om avea doi fii; ideea centralã
a pildei este contrastul dintre cei doi fii.

15:12-20a. Aceastã secþiune a pildei pre-
zintã ceea ce a fãcut fiul cel mai tânãr. El a
fãcut un lucru neobiºnuit, cerându-i tatãlui
sãu sã-i dea partea de avere ce i se cuvine.
În mod normal, o avere nu putea fi împãrþitã
moºtenitorilor decât dacã tatãl nu o mai putea
administra bine. Tatãl a acceptat cererea fiu-
lui sãu ºi i-a dat partea sa de moºtenire. Fiul
cel mai tânãr ºi-a luat averea ºi a plecat
departe, începând sã ducã o viaþã destrã-
bãlatã, trãind cu femei desfrânate, aºa cum a
spus fratele sãu mai mare (v. 30). Ascultãtorii
ar fi trebuit sã înceapã sã înþeleagã ideea
pildei. Isus fusese criticat pentru cã era pri-
etenul pãcãtoºilor. Pãcãtoºii erau consideraþi
oameni care trãiau departe de Dumnezeu,
ducând o viaþã destrãbãlatã. Spre deosebire
de fiul cel tânãr, celãlalt fiu a rãmas cu tatãl
sãu ºi nu a dus o astfel de viaþã.

Luca 15:1-20a
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O foamete mare a venit în þara în care
era fiul cel tânãr ºi el ºi-a cheltuit toþi banii,
fiind nevoit sã lucreze la unul din oamenii din
acea þarã ºi sã-i pãzeascã porcii, o activitate
detestabilã pentru un evreu. Poate cã þara
aceea îndepãrtatã era undeva în estul Galileii,
unde neevreii creºteau porci (cf. 8:26-37).
Îndurând foamea, el ar fi dorit sã mãnânce
roºcovele — hrana care era datã porcilor. Ca
evreu, nu se putea gãsi într-o situaþie mai
josnicã. Roºcovelele erau probabil pãstãi
produse de un copac înalt, care se menþinea
tot timpul verde, numit roºcov.

Vãzându-se într-o asemenea condiþie
degradantã, el ºi-a venit în fire (15:17). A
decis sã se întoarcã la tatãl lui ºi sã lucreze
pentru el. Cu siguranþã cã era mult mai bine
sã lucreze pentru tatãl sãu decât pentru un
strãin. El se aºtepta sã fie primit de tatãl sau
ca servitor, nicidecum ca fiu.

15:20b-24. A treia secþiune a pildei pre-
zintã rãspunsul tatãlui. El îl aºtepta pe fiul
sãu sã se întoarcã acasã, ºi când încã era
departe, l-a vãzut ºi i s-a fãcut milã de el.
Plin de compasiune, tatãl a alergat spre el,
l-a îmbrãþiºat ºi l-a sãrutat mult. Tatãl nu a
dorit sã asculte discursul pe care l-a repetat
fiul sãu. În schimb, el a zis robilor sãi sã pre-
gãteascã o mare serbare, la care sã se vese-
leascã pentru cã fiul sãu s-a întors. El i-a
oferit fiului sãu o nouã poziþie, dându-i haina
cea mai bunã… un inel… ºi încãlþãminte.
Intenþionat, Isus a folosit din nou exemplul
unui ospãþ. Mai înainte folosise acelaºi cadru
pentru a vorbi despre venirea Împãrãþiei
(13:29; cf. 14:15-24). Ascultãtorii lui Isus ar
fi trebuit sã înþeleagã uºor semnificaþia aces-
tei serbãri. Pãcãtoºii (simbolizaþi de fiul cel
tânãr) intrau în Împãrãþie pentru cã se întor-
ceau la Dumnezeu. Ei credeau cã trebuie sã se
întoarcã la Dumnezeu ºi sã fie iertaþi de El.

15:25-32. Secþiunea finalã a pildei des-
crie atitudinea fratelui mai mare, care-i sim-
boliza pe farisei ºi pe învãþãtorii Legii. Ei
aveau aceeaºi atitudine faþã de pãcãtoºi pe
care fiul cel mare a avut-o faþã de fratele sãu
mai tânãr. Fiul cel mare, venind acasã de la
ogor, a auzit ce s-a întâmplat ºi s-a întãrâtat
de mânie. Tot aºa au fãcut fariseii ºi învãþã-
torii Legii care erau iritaþi de predicile lui
Isus. Lor nu le-a plãcut mesajul predicat de
Isus cã oamenii din afara Israelului, împreunã
cu proscriºii ºi pãcãtoºii, vor face parte din
Împãrãþie. La fel ca fiul cel mai mare care nu
voia sã intre în casã, fariseii au refuzat sã
intre în Împãrãþia pe care Isus a oferit-o
întregului popor.

Interesant este faptul cã tatãl sãu a ieºit
afarã ºi l-a rugat sã intre ºi sã ia parte la sãr-
bãtoarea lor. La fel a fãcut ºi Isus care a mân-
cat ºi cu fariseii ºi cu pãcãtoºii. El n-a dorit
sã-i excludã din Împãrãþie pe farisei sau pe
învãþãtorii legii. Mesajul Sãu conþinea o invi-
taþie adresatã tuturor. 

Fratele cel mai mare era mânios pentru
cã el n-a fost  onorat niciodatã cu vreo sãrbã-
toare, aºa dupã cum spunea: eu îþi slujesc ca
un rob de atâþia ani, ºi niciodatã nu þi-am
cãlcat porunca (v. 29). Aceste cuvinte as-
cund în spatele lor gândul acestui fiu cã el
avea o relaþie cu tatãl sãu datoritã muncii
sale. El nu-l slujea pe tatãl sãu pentru cã-l
iubea, ci pentru cã aºtepta o rãsplatã. Mai
mult, el considera aceastã slujire ca un fel
robie faþã de tatãl sãu.

Tatãl i-a explicat fiului cel mare cã el
avea bucuria de a fi în casã cu tatãl tot timpul
ºi cã acum ar fi trebuit sã se bucure de
întoarcerea fratelui sãu. Cuvintele: tu întot-
deauna eºti cu mine ºi tot ce am eu este al
tãu, sugereazã cã liderii religioºi aveau o
poziþie privilegiatã ca membri ai poporului
ales al lui Dumnezeu. Ei erau pãstrãtorii ºi
pãzitorii legãmintelor ºi ai Legii (Rom. 3:1-2;
9:4). În loc sã fie mânioºi, ei ar fi trebuit sã se
bucure cã alþii li se alãturau ºi fãceau parte
din Împãrãþie.

e. Învãþãtura lui Isus despre avere ºi 
Împãrãþie (cap. 16)
Acest capitol include douã pilde despre

bogãþie. Prima pildã (v. 1-13) a fost spusã în
primul rând pentru ucenici (v. 1). A doua
pildã (v. 19-31) le era adresatã fariseilor, ca
rãspuns la reacþia lor (v. 14-18) faþã de prima
pildã.

16:1-8a. Isus a spus aceastã pildã despre
ispravnicul necredincios, pentru a-i învãþa
pe ucenici cã trebuie sã-ºi foloseascã averile
pentru scopurile Împãrãþiei. Aplicaþia (v.
8b-13) urmeazã pildei (v. 1-8a).

Un om bogat, care avea un ispravnic,
l-a chemat pe acesta sã dea socotealã pentru
isprãvnicia sa. Omul bogat auzise cã isprav-
nicul îi risipeºte averea. În vremea lui Isus,
ispravnicii erau angajaþi adesea de oamenii
bogaþi pentru a le gestiona averea. Un astfel
de ispravnic ar putea fi asimilat unui admi-
nistrator care controleazã averea cuiva în
scopul de a o spori. Averea nu-i aparþine
administratorului, dar el o gestioneazã. Se
pare cã ispravnicul din pildã risipea averea
stãpânului, la fel cum fiul risipitor a risipit
averea tatãlui sãu (15:13).

Luca 15:20b-16:8a
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La începutul pildei, omul bogat l-a con-
siderat pe ispravnicul sãu mai mult irespon-
sabil decât necinstit (16:2). Ispravnicul a fost
concediat. Atunci, pentru a-ºi face prieteni
care mai târziu sã-l angajeze, fostul ispravnic
a chemat doi dintre datornicii stãpânului ºi
le-a micºorat datoriile pe care le aveau: cinci-
zeci de mãsuri de untdelemn în loc de o sutã,
ºi optzeci de mãsuri de grâu în loc de o sutã.
Intenþiile ispravnicului se reflectã clar în
cuvintele lui: atunci când voi fi scos din
isprãvnicie, ei sã mã primeascã în casele
lor (4).

Când stãpânul a auzit ce se întâmplase,
l-a lãudat pe administratorul nedrept,
pentru cã lucrase cu chibzuinþã (GBV).
Ispravnicul nedrept a fãcut un lucru rãu, dar a
avut grijã sã-ºi asigure viitorul folosindu-se
de lucruri materiale. Aceasta era o lecþie bunã
învãþatã dintr-un exemplu rãu.

16:8b-13. Isus a aplicat în trei feluri a-
ceastã pildã pentru ucenicii Sãi care trebuia
sã trãiascã în lume alãturi de necredincioºi.
Mai întâi El le-a spus cã trebuie sã-ºi folo-
seascã banii pentru a câºtiga oameni pentru
Împãrãþie (v. 8b-9). Isus le-a spus: fiii vea-
cului acestuia, faþã de semenii lor, sunt mai
înþelepþi decât fiii luminii. Aici Isus fãcea
distincþia între ucenicii Sãi ºi ispravnicul
necredincios. Acesta fãcea parte dintre „fiii
veacului acestuia“ ºi cãuta sã-ºi facã viaþa cât
mai uºoarã. Ucenicii care erau dintre „fiii
luminii“ (cf. 11:33-36; Ef. 5:8) trebuia sã
acþioneze cu multã dibãcie (în mod înþelept,
nu necinstit). Este cât se poate de clar cã Isus
credea cã fiii luminii ar trebui sã-ºi facã pri-
eteni cu ajutorul bogãþiilor nedrepte (Luca
16:9). Cuvântul „bogãþii“ (mamôna) a fost
folosit de Isus ºi mai târziu (v. 13), când a
afirmat cã nimeni nu poate „sluji lui Dum-
nezeu ºi lui Mamona“. În versetul 9 Isus a
spus cã trebuie sã-ºi foloseascã averea, nu
s-o pãstreze sau sã fie robul ei. Averea trebuie
sã fie la dispoziþia ucenicului ºi nu invers.
Ucenicii ar trebui sã-ºi foloseascã averile
pentru a-ºi face prieteni, adicã din acelaºi
motiv pentru care ispravnicul necredincios a
folosit averea stãpânului sãu. Astfel ucenicii
vor fi primiþi în corturile eterne (GBV).
Folosirea înþeleaptã a bogãþiilor lor îi va ajuta
pe ucenici sã-i conducã pe alþii sã creadã ºi sã
accepte mesajul Împãrãþiei.

A doua aplicaþie pe care o face Isus se
gãseºte în versetele 10-12. Celui credincios
în felul în care-ºi foloseºte banii i se vor în-
credinþa adevãratele bogãþii. Adevãratele
bogãþii (v. 11) se referã la bogãþiile spirituale
ale Împãrãþiei de care vor avea parte ucenicii.

A treia aplicaþie pe care a extras-o Isus
din aceastã pildã a fost cã nimeni nu poate
sluji lui Dumnezeu ºi lui Mamona (v.13).
Cei doi stãpâni se exclud reciproc. Iubirea
de bani duce la îndepãrtarea de Dumnezeu
(1 Tim. 6:10); în schimb, iubirea de Dumne-
zeu va face ca scopul principal în viaþã sã nu
fie banii.

16:14-18. Fariseii, care erau iubitori
de bani, au reacþionat negativ faþã de învãþã-
tura lui Isus despre acest subiect. Ei îºi bãteau
joc de Isus, pentru cã au vãzut în El un om
sãrac urmat de alþi oameni sãraci, dar care
avea obrãznicia sã le dea învãþãturi despre
bani. Isus le-a rãspuns cã Dumnezeu le
cunoaºte inimile ºi nu este impresionat de
înfãþiºarea exterioarã sau de bogãþia lor. Deºi
fariseii cãutau sã se îndreptãþeascã (v. 15; cf.
15:7), Dumnezeu, care judecã omul interior,
va avea ultimul cuvânt. Fariseii au înþeles în
mod greºit binecuvântãrile legãmântului lui
Dumnezeu. Ei considerau cã bogãþia unei
persoane era binecuvântarea lui Dumnezeu ca
rãsplatã a comportamentului bun. Astfel ne-
glijau complet faptul cã mulþi oameni nepri-
hãniþi din Vechiul Testament au fost lipsiþi de
lucruri materiale, în timp ce mulþi oameni
nedrepþi le-au avut din belºug.

Textul din Luca 16:16-18 este inclus în
învãþãtura lui Isus despre bani, pentru cã ilus-
treazã ceea ce a spus Isus despre fariseii care
se îndreptãþeau, dar care erau sub judecata lui
Dumnezeu. Isus a afirmat cã încã din timpul
lui Ioan Botezãtorul a propovãduit Evan-
ghelia Împãrãþiei lui Dumnezeu. Oamenii,
inclusiv fariseii (cf. 14:15 ºi comentariilor la
Mat. 11:12) au încercat sã intre în ea, dând
nãvalã, dar pãstrându-ºi calea lor.

Totuºi, în ciuda faptului cã încercau sã
se îndreptãþeascã, fariseii încã nu trãiau con-
form Legii. Ca exemplu, Isus le vorbeºte
despre divorþ. A divorþa ºi a te recãsãtori
înseamnã adulter (Isus vorbeºte despre o ex-
cepþie de la aceastã regulã. Vezi comentariile
de la Mat. 5:32; 19:1-12.) Fariseii aveau o
concepþie greºitã despre divorþ. Se ºtia cã un
om nu trebuie sã comitã adulter. Dar dacã un
om dorea o altã nevastã, mulþi farisei erau de
acord cu divorþul, chiar dacã nu existau
motive întemeiate, ºi omul respectiv se cãsã-
torea cu femeia doritã. În acest fel ei consi-
derau cã nu comiteau adulterul. Totuºi, aºa
cum a arãtat Isus, acesta era un exemplu per-
fect al justificãrii lor în ochii oamenilor, dar
nu ºi în ochii lui Dumnezeu (Luca 16:15).
Conducãtorii religioºi nu trãiau conform
Legii. Isus a arãtat cât de importantã este
fiecare slovã din Lege (v. 17), ºi cât de
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important este ca oamenii sã trãiascã cum le
cerea Legea.

16:19-21. Apoi Isus a spus pilda cu
bogatul nemilostiv ºi sãracul Lazãr, pentru a
arãta cã a fi bogat nu este acelaºi lucru cu a fi
neprihãnit. Acest om bogat avea tot ce-ºi
dorea. Porfirã este un cuvânt care se referã la
haine vopsite în culoare purpurie, iar in sub-
þire este o expresie care se referã la lenjerie;
ambele erau foarte scumpe.

Un om sãrac ºi bolnav, numit Lazãr, nu
avea nimic. Unul trãia o viaþã plinã de vese-
lie ºi de strãlucire, iar celãlalt într-o sãrãcie
abjectã, flãmând ºi cu sãnãtatea ruinatã (plin
de bube). Poate cã Isus a folosit numele Lazãr
pentru cã el este forma greceascã a unui
nume evreiesc care înseamnã „Dumnezeu,
Cel care ajutã“. Lazãr a fost neprihãnit, nu
pentru cã era sãrac, ci pentru cã depindea de
Dumnezeu.

16:22-23. Cu vremea, amândoi au mu-
rit. Lazãr a fost dus în sânul lui Avraam, în
timp ce bogatul a fost îngropat ºi dus în
Locuinþa morþilor, un loc de chinuri (v. 24,
28). Hadçs, cuvântul grecesc tradus deseori
prin „Iad“ este folosit de 11 ori în Noul Testa-
ment. Septuaginta foloseºte hadçs, pentru a
traduce cuvântul ebraic še`ôl (locul morþilor),
de 61 de ori. Aici hadçs se referã la locuinþa
în care stau cei care au murit nemântuiþi, pânã
la judecata de la marele tron alb (Apoc.
20:11-15). „Sânul lui Avraam“ se referã la
Paradisul credincioºilor morþi din Vechiul
Testament (cf. Luca 23:43; 2 Cor. 12:4).

16:24-31. Omul bogat a avut posibilita-
tea sã poarte o conversaþie cu Avraam. Mai
întâi el a cerut ca Lazãr sã vinã sã-i aducã
puþinã apã. Avraam a rãspuns cã nu este
posibil aºa ceva ºi cã trebuie sã-ºi aducã
aminte cã a avut în viaþã tot ce ºi-a dorit, în
timp ce Lazãr n-a avut nimic. Chiar ºi aºa,
bogatul nu l-a ajutat niciodatã pe Lazãr cât
timp a trãit. Mai mult, ei erau despãrþiþi de o
prãpastie mare care separa Iadul de Paradis,
aºa cã nimeni nu putea sã treacã dintr-o parte
în alta. Apoi bogatul a cerut ca Lazãr sã
meargã pe pãmânt pentru ca sã le adeve-
reascã celor cinci fraþi ai bogatului aceste
lucruri. Era încredinþarea lui cã, dacã se va
duce la ei cineva din morþi, ei se vor pocãi
(v. 30). Avraam i-a rãspuns cã, deoarece ei au
refuzat sã asculte de Scripturã (Moise ºi
prooroci, care reprezentau tot VT; cf. v. 16),
vor refuza sã asculte, chiar dacã ar învia
cineva din morþi.

În mod evident Isus sugera cã bogatul îi
reprezenta pe farisei. Ei doreau semne —
semne atât de clare ca sã-i sileascã pe oameni

sã creadã. Dar, pentru cã nu credeau Scrip-
tura, ei n-ar fi crezut nici semnele, oricât de
mari ar fi fost ele. La puþin timp dupã acest
eveniment Isus l-a înviat din morþi pe un om
care se numea tot Lazãr (Ioan 11:38-44).
Rezultatul a fost cã liderii religioºi au început
sã comploteze ºi mai mult pentru a-i omorî ºi
pe Isus ºi pe Lazãr (Ioan 11:45-53; 12:10-11).

f. Isus învaþã despre datoriile faþã de 
oameni ºi faþã de Dumnezeu (17:1-10)
17:1-4. Isus i-a învãþat pe ucenici despre

obligaþiile pe care le aveau faþã de alþi oameni
(v. 1-4) ºi faþã de Dumnezeu (v. 6-10). Uce-
nicii lui Isus nu trebuie sã-i facã pe oameni
sã pãcãtuiascã. În aceastã viaþã pãcatul nu
poate fi eradicat: este cu neputinþã sã nu
vinã astfel de lucruri. Pentru un ucenic ar fi
mai bine sã i se lege de gât o piatrã de
moarã (o piatrã foarte grea) ºi sã fie aruncat
în mare, decât sã cauzeze rãnirea spiritualã
(skandalisç, „a-l face sã pãcãtuiascã“) a vre-
unuia din aceºti micuþi (oameni care, la fel ca
ºi copiii mici, sunt lipsiþi de ajutor înaintea
lui Dumnezeu; cf. 10:21; Mar. 10:24). Proba-
bil cã pãcãtuirea se referea la lipsa de cre-
dinþã în Mesia. Isus a arãtat deja cã fariseii nu
numai cã au refuzat sã intre ei în Împãrãþie,
dar nu i-au lãsat nici pe alþii sã intre (Luca
11:52).

Dar ucenicii nu aveau doar datoria de a
nu-i face pe alþii sã pãcãtuiascã; ei trebuia sã
combatã pãcatul iertându-i pe alþii (17:3-4).
Dacã cineva vedea pe fratele sãu cã pãcãtu-
ieºte, trebuia sã-l mustre. Dacã se pocãia, el
trebuia iertat, chiar dacã acest lucru se întâm-
pla în mod repetat. Expresia de ºapte ori pe
zi semnificã un lucru complet — adicã ori de
câte ori este necesar.

17:5-10. Isus a mai spus cã ucenicii Sãi
aveau responsabilitãþi ºi faþã de Dumnezeu.
Prima responsabilitate era sã aibã credinþã.
Când ucenicii I-au cerut lui Isus sã le
mãreascã credinþa, El le-a rãspuns cã n-au
nevoie de mai multã credinþã, ci de o credinþã
corectã. Chiar ºi o cantitate micã de credinþã
(ca un bob de muºtar, cea mai micã sãmân-
þã; cf. 13:19), putea face lucruri miraculoase,
uimitoare, cum ar fi dezrãdãcinarea ºi
mutarea unui dud, un copac cu rãdãcini foarte
adânci (17:6).

A doua responsabilitate a ucenicilor faþã
de Dumnezeu era o slujire umilã (v. 7-10). Nu
trebuia sã se aºtepte la laude speciale pentru
lucruri pe care aveau datoria sã le facã. Un
rob nu primeºte laude de la stãpânul sãu
pentru îndeplinirea datoriei sale. Tot aºa ºi
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ucenicii au unele responsabilitãþi pe care
trebuie sã le împlineascã cu umilinþã, ca niºte
robi netrebnici (achreioi, „buni pentru
nimic“, folosit ºi în Mat. 25:30) ai lui Dum-
nezeu.

4. ÎNVÃÞÃTURA LUI ISUS DESPRE 
ÎMPÃRÃÞIE ªI ATITUDINILE 
UCENICILOR SÃI (17:11-19:27)
În aceastã secþiune Luca prezintã o serie

de evenimente care au loc în viaþa lui Isus în
drumul Sãu cãtre Ierusalim. Evenimentele au
menirea de a-i învãþa pe ucenici ce fel de ati-
tudini trebuie sã aibã în vederea apropiatei
veniri a Împãrãþiei.

a. Leprosul care s-a întors la Isus 
(17:11-19)
17:11-14. Isus mergea spre Ierusa-

lim… printre Samaria ºi Galilea. Când I
S-a cerut sã vindece zece leproºi, El i-a vin-
decat de departe. Aceasta era a douã oarã în
Evanghelia dupã Luca în care au fost vinde-
caþi leproºi (5:12-16). Ca ºi în cazul prece-
dent, Isus i-a îndemnat pe aceºti oameni sã se
arate preoþilor. Pe când se duceau, ei au fost
curãþiþi de leprã, astfel cã erau curaþi ºi din
punct de vedere ceremonial.

17:15-19. Doar unul dintre aceºtia, un
samaritean, s-a întors sã-I mulþumeascã lui
Isus. Acesta a înþeles semnificaþia a ceea ce
fãcuse Isus pentru El. El s-a întors slãvind
pe Dumnezeu ºi s-a aruncat cu faþa la
pãmânt la picioarele lui Isus, o poziþie de
închinare. Se pare cã El a înþeles cã Isus este
Dumnezeu pentru cã a avut credinþã în El.
Luca nu a menþionat dacã omul acesta a
crezut sau nu cã Isus este Mesia. Dar lipsa de
recunoºtinþã a celorlalþi leproºi era tipicã
pentru naþiunea evreilor, care a respins
lucrarea lui Isus. El avea puterea de a curãþa
poporul ºi de a-l face curat din punct de
vedere ceremonial. Dar poporul nu a avut ati-
tudinea corectã faþã de El. Ei au acceptat
faptele lui Isus (îi vindeca ºi îi hrãnea), dar nu
L-au acceptat ca Mesia. Însã unii din afara
poporului (cum a fost º i acest lepros
samaritean, de douã ori repudiat de evrei) au
avut o atitudine corectã.

b. Învãþãtura lui Isus despre venirea 
Împãrãþiei (17:20-37)
(Mat. 24:23-28, 37-41)
17:20-21. Fariseii L-au întrebat pe Isus

când va veni Împãrãþia lui Dumnezeu? Era
o întrebare logicã, având în vedere cã Isus
predicase de câteva ori despre împãrãþia care

era gata sã vinã. Isus a rãspuns în douã feluri
acestei întrebãri. Mai întâi El le-a spus fari-
seilor cã Împãrãþia lui Dumnezeu nu va izbi
privirile lor. Apoi le-a spus cã Împãrãþia este
în mijlocul lor. Termenul înãuntrul este ade-
sea înþeles greºit. Fariseii, care L-au respins
pe Isus ca Mesia, nu erau credincioºi. (Ei
erau deosebiþi de ucenici, cãrora Isus li se
adreseazã începând cu v. 22.) Astfel cã este
de înþeles de ce Isus le-a spus fariseilor cã
Împãrãþia este înãuntrul lor, ca ºi cum ar fi un
fel de Împãrãþie spiritualã. Este mai bine sã
traducem expresia „înãuntrul vostru“ (entos
hymon) prin „în mijlocul vostru“. Unii con-
siderã cã sensul acestei expresii este „la dis-
poziþia sau la îndemâna voastrã“. Adevãrul
subliniat de Isus a fost cã El se afla în
mijlocul lor. Tot ce aveau de fãcut era sã-L
recunoascã pe El ca Mesia, care poate aduce
Împãrãþia — ºi astfel Împãrãþia va veni.

17:22-25. Apoi Isus le-a prezentat uceni-
cilor câteva adevãruri despre Împãrãþie. Mai
întâi le-a spus cã vor veni zile în care ei vor
dori sã-L vadã întorcându-se, dar nu-L vor
vedea (v. 22). Apoi le-a spus cã fiecare din ei
va ºti când va veni Împãrãþia (v. 23-24). Nu
va fi o Împãrãþie ascunsã (i.e., doar una spi-
ritualã). Va fi o Împãrãþie pe care o va vedea
toatã lumea. Apariþia ei va fi ca fulgerul (cf.
Mat. 24:27, 30). ªi, în sfârºit, le-a mai spus
ucenicilor cã El trebuie sã sufere multe
înainte ca sã vinã Împãrãþia (Luca 17:25).

17:26-27. În continuare, Isus a comparat
venirea Împãrãþiei cu venirea potopului în
zilele lui Noe ºi cu venirea judecãþii peste
Sodoma (v. 29). Amintind aceste douã eve-
nimente, Isus dorea sã sublinieze latura
judecãþii din Împãrãþie. Când va fi instauratã
Împãrãþia, oamenii vor fi judecaþi ca sã se
vadã dacã pot intra în ea. În aceastã secþiune
(17:26-35) Isus n-a vorbit despre Rãpire, ci
despre judecata dinainte de a intra în
Împãrãþie.

Isus le-a reamintit ucenicilor cã oamenii
din zilele lui Noe n-au fost pregãtiþi când
a venit potopul, care i-a prãpãdit pe toþi
(Gen. 6). Aceeaºi problemã va exista când va
veni Împãrãþia: oamenii nu vor fi pregãtiþi.

17:28-33. În acelaºi mod, oamenii mate-
rialiºti ºi indiferenþi din Sodoma (care mân-
cau, beau, cumpãrau, vindeau, sãdeau,
zideau) nu au fost pregãtiþi pentru judecata
lui Dumnezeu (Gen. 19). Ei au trãit în pãcat,
uitând de Dumnezeu. Nenorocirea care s-a
abãtut asupra lor i-a pierdut pe toþi. Isus
le-a mai reamintit ucenicilor cã nu este bine
sã fie ataºaþi de lucrurile materiale atunci
când va veni Împãrãþia, pentru cã vor fi
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judecaþi la fel ca nevasta lui Lot. Oamenii
care vor lucra sau se vor relaxa pe acoperiºuri
(multe din acestea sunt plate în Palestina),
sunt sfãtuiþi sã nu-ºi mai ia nimic din case.
Cei care se vor afla la câmp sã nu se întoarcã
acasã pentru a-ºi salva posesiunile. Orice
întârziere ar putea fi fatalã. Astfel, oricine va
încerca sã-ºi scape viaþa (Luca 17:33), întor-
cându-se sã-ºi salveze bunurile (v. 31), o va
pierde.

17:34-36. Isus a afirmat cã unii vor fi
„luaþi“ pentru judecatã. În unele pãrþi ale
lumii va fi noapte (în noaptea aceea… vor fi
în acelaºi pat); în alte pãrþi va fi ziuã
(oamenii îºi vor vedea de treburile lor de
peste zi, de exemplu femeile vor mãcina
grâul). Expresia „va fi luat“ înseamnã cã va fi
luat la judecatã, nu cã va fi rãpit. Cei care
rãmân sunt cei care vor intra în Împãrãþie.
(Unele manuscrise conþin ºi cuvintele din
v. 36: „Doi bãrbaþi vor fi la câmp: unul va fi
luat ºi altul va fi lãsat.“ Mai mult ca sigur cã
acest verset a fost inserat sã armonizeze acest
pasaj cu Mat. 24:40).

17:37. Ucenicii L-au întrebat unde vor fi
luaþi aceºti oameni. Rãspunsul plin de mister
al lui Isus: Unde va fi trupul acolo se vor
strânge vulturii, a fost interpretat în diverse
feluri. Cel mai înþelept este sã interpretãm
aceste cuvinte ca o reafirmare a faptului cã
aceºti oameni vor fi luaþi la judecatã. Aºa
cum un trup mort atrage vulturii, aºa ºi
oamenii morþi sunt destinaþi judecãþii dacã nu
sunt gata pentru Împãrãþie (cf. Mat. 24-28;
Apoc. 19:17-19).

c. Învãþãtura lui Isus despre rugãciune 
(18:1-14)
Aceste versete includ douã pilde despre

rugãciune. Una a fost adresatã ucenicilor (v.
1-8), iar cealaltã (v. 9-14) unora „cari se în-
credeau în ei înºiºi cã sunt neprihãniþi.“

18:1-8. Isus le-a spus pilda judecãtorului
nedrept pentru a-i învãþa despre perseverenþa
în rugãciune: ca sã le arate cã trebuie sã se
roage necurmat ºi sã nu se lase. Versetele
2-5 conþin aceastã pildã. O vãduvã a conti-
nuat sã insiste pe lângã un judecãtor nedrept
pentru a face dreptate în cauza ei. Multã
vreme el n-a voit sã-i facã dreptate, dar în
final s-a decis sã-i facã dreptate pentru ca sã
nu mai vinã sã-i batã capul. Isus a interpre-
tat pilda (v. 6-8) arãtând cã, dacã judecãtorul
nedrept a fãcut dreptate, ºi Dumnezeu va
face dreptate aleºilor Lui în curând. Între-
barea lui Isus: Dar când va veni Fiul omu-
lui, va gãsi El credinþã pe pãmânt?, nu a

fost pusã din cauza ignoranþei Lui. Nici nu
voia sã spunã cã nu vor mai fi credincioºi
atunci când El va reveni. Ci a spus aceste
cuvinte pentru a-i stimula pe ucenici sã stea
în rugãciune ºi sã se roage cu credincioºie.
Aceasta este o altã învãþãturã bunã extrasã
dintr-un exemplu negativ (cf. 16:1-13).

18:9-14. Scopul pildei cu un vameº ºi
un fariseu a fost sã arate cã nimeni nu se
poate considera singur neprihãnit, privindu-i
pe alþii cu dispreþ (v. 9). Prin rugãciunea sa
fariseul voia sã-I spunã lui Dumnezeu cât de
bun om era el, nu numai pentru cã respecta
Legea postind ºi dând zeciuialã (v. 12), dar ºi
pentru cã se considera mai bun decât alþi
oameni (v. 11). El îi folosea pe ceilalþi
oameni ca un standard pentru mãsurarea
neprihãnirii.

De cealaltã parte, vameºul l-a folosit pe
Dumnezeu ca standard pentru a-ºi mãsura
neprihãnirea. El a înþeles cã depindea de mila
lui Dumnezeu pentru a fi iertat.

Aplicaþia acestei pilde a amintit de
învãþãtura lui Isus de la versetul 13:30. Este
necesar ca oamenii sã se smereascã înaintea
lui Dumnezeu pentru a primi iertarea, iar cei
care erau mândri (se înalþã) vor fi smeriþi de
Dumnezeu.

d. Învãþãtura lui Isus despre asemãnarea cu 
copiii (18:15-17)
(Mat. 19:13-15; Mar. 10:13-16)
18:15-17. Luca a plasat aceastã secþiune

aici pentru a continua ideea din pilda ante-
rioarã. Isus i-a învãþat pe ucenici cã trebuia sã
se smereascã înaintea lui Dumnezeu. În a-
ceste versete El face o analogie între ucenici
ºi copii: Lãsaþi copilaºii sã vinã la Mine, ºi
nu-i opriþi; cãci Împãrãþia lui Dumnezeu
este a unora ca ei. Prin aceste cuvinte Isus a
afirmat cã o persoanã, ca sã intre în Împã-
rãþie, trebuie sã vinã la El într-o stare de
smerenie. Copilaºii vin cu emoþie ºi speran-
þã. Ei vin înþelegând cã nu pot face prea mult
singuri. Depind total de alþii. Dacã aceste ati-
tudini nu sunt prezente ºi în adulþi, ei nu pot
intra cu nici un chip în Împãrãþie.

e. Învãþãtura lui Isus despre faptul cã 
bogãþia este o piedicã în calea celor mai 
importante aspectele ale vieþii 
(18:18-30)
(Mat. 19:16-30; Mar. 10:17-31)
18:18-20. Un fruntaº (care era un om

foarte bogat, v. 23) a venit la Isus pentru a-L
întreba cum poate sã moºteneascã viaþa
veºnicã. Poate cã acest om era un membru al
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Sinedriului sau unul dintre conducãtorii unei
sinagogi locale. A moºteni viaþa veºnicã
înseamnã a intra în Împãrãþia lui Dumnezeu
(Ioan 3:3-5). Omul dorea sã ºtie ce trebuia sã
facã (ce trebuie sã fac) pentru a fi îndreptãþit
înaintea lui Dumnezeu.

Fruntaºul i s-a adresat lui Isus prin cuvin-
tele: Bunule Învãþãtor. Isus i-a rãspuns cã
bun este Unul singur: Dumnezeu, ceea ce
înseamnã cã doar Dumnezeu este cu adevãrat
drept. E posibil ca el sã fi crezut cã Isus ªi-a
câºtigat statutul înaintea lui Dumnezeu da-
toritã faptelor bune pe care le-a fãcut. Astfel
cã Isus i-a dat de înþeles cã, dacã El era cu
adevãrat bun, acest lucru se datora faptului cã
El este Dumnezeu. Aceasta este o nouã afir-
maþie a lui Isus referitoare la divinitatea Sa.

Isus i-a rãspuns omului cã trebuie sã pã-
zeascã a ºaptea, a ºasea, a opta, a noua ºi a
cincia poruncã din cele zece porunci (Ex.
20:12-16), adicã acele porunci care se referã
la relaþiile dintre oameni. (Primele patru po-
runci se referã la relaþia omului cu Dumne-
zeu.)

18:21-22. Rãspunsul fruntaºului, cã el a
pãzit aceste porunci încã din tinereþea sa, era
probabil adevãrat. Poate cã el era un cetãþean
model.

Isus i-a spus cã îi mai lipseºte un lucru:
sã-L urmeze pe El, iar, ca sã poatã face acest
lucru, trebuia sã vândã tot ce avea ºi sã împar-
tã la sãraci. Procedând aºa, el ar fi împlinit
ºi porunca a zecea, care spune sã nu pofteºti
ºi care se referã la lãcomie ºi la dorinþa de a
aduna posesiuni pentru tine însuþi, dar ºi la
râvnirea unor lucruri care aparþin altuia. Aici
era punctul slab al acestui om.

Rãspunsul dat de Isus era clar: (a) pentru
a moºteni viaþa veºnicã trebuie sã împlineºti
Legea în totalitate (cf. Iac. 2:10). (b) Doar
Dumnezeu este bun — cu adevãrat drept.
(c) Ca urmare, nimeni nu poate obþine viaþa
veºnicã împlinind Legea (cf. Rom. 3.20; Gal
2:21; 3:21). Singurul lucru pe care-l poate
face omul pentru a obþine viaþa veºnicã este
sã-L urmeze pe Isus.

18:23-25. Fruntaºul nu era pregãtit sã
facã acest pas (pe care l-a fãcut Zacheu,
19:8). El era ataºat mai mult de bogãþia sa
decât de ideea de a obþine „viaþa veºnicã“
despre care se arãtase atât de interesat la
începutul conversaþiei sale cu Isus. Isus a
rãspuns cã bogãþiile sunt un obstacol în calea
obþinerii vieþii veºnice. Adesea bogãþiile
întunecã gândirea unei persoane în legãturã cu
ceea ce este cu adevãrat important în viaþã.
Isus a folosit o hiperbolã obiºnuitã despre un

lucru imposibil — o cãmilã care sã treacã
prin urechea acului (belonçs, un ac de cusut,
nu o uºã micã în poarta unei cetãþi). Tot atât
de dificil (dar nu imposibil; cf. Zacheu,
19:1-10) este ca un om bogat sã fie mântuit. 

18:26-27. Ucenicii era uluiþi. Ei, la fel ca
fariseii, credeau cã bogãþia era un semn al
binecuvântãrii lui Dumnezeu. Dacã o astfel
de persoanã, cum era ºi fruntaºul, nu putea fi
mântuitã, atunci cine poate fi mântuit? Prin
rãspunsul Sãu Isus nu voia sã-i excludã pe
toþi oamenii bogaþi de la mântuire. El a spus
cã Dumnezeu poate face ce este cu nepu-
tinþã la oameni.

18:28-30. Ca rãspuns la sacrificiul uceni-
cilor în a-L urma pe El, prezentat de Petru,
Isus a spus cã ei vor fi rãsplãtiþi cu generozi-
tate. Cu toate cã ºi-au lãsat familiile (cf.
14:26-27), rãsplata lor va consta din mult
mai mult în veacul acesta de acum, împre-
unã cu viaþa veºnicã. Evident, Isus se referea
la comunitatea de credincioºi care vor avea
pãrtãºie cu ucenicii în lucrarea lor. Aceºtia au
devenit o familie strâns unitã, împãrþind totul
între ei, fãrã ca cineva sã fie în nevoie (Fapte
2:44-47; 4:32-37).

f. Învãþãtura lui Isus despre învierea Sa 
(18:31-34)
(Mat. 20:17-19; Mar. 10:32-34)
18:31-34. De fiecare datã când Isus…

le-a zis ucenicilor ce se va întâmpla cu El la
Ierusalim, devenea tot mai explicit. Acum
le-a vorbit despre evenimentele prin care
aveau sã treacã. El a vorbit clar despre impli-
carea neamurilor în judecata ºi moartea Sa.
Acest lucru era important, pentru cã Luca nu
dorea ca cititorii sãi sã creadã cã neevreii nu
aveau nici o vinã în moartea lui Isus. Toatã
lumea era vinovatã de moartea Mântuitoru-
lui. Dar ucenicii n-au înþeles nimic din toate
acestea. Ei încã erau convinºi cã Împãrãþia va
veni imediat. Aºa cã ei nu pricepeau ce le
spunea Isus.

g. Isus ºi orbul (18:35-43)
(Mat. 20:29-34; Mar. 10:46-52)
În acest pasaj ºi în urmãtorul (Luca 19:1-

10) se gãsesc douã exemple despre atitudinea
pe care ar fi trebuit sã o aibã poporul faþã de
Mesia. În fiecare din cele douã cazuri per-
soana care a avut atitudinea corectã a fost un
paria al lumii iudaice.

18:35-38. Lângã Ierihon se afla un orb
care, auzind agitaþia din jurul sãu în timp ce
trecea Isus, i-a întrebat pe cei din jurul sãu
ce este. Când i s-a spus: Trece Isus din
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Nazaret, el a înþeles imediat cã acolo se afla
Mesia, pentru cã, din cuvintele lui: Isuse,
Fiul lui David, ai milã de mine!, se poate
deduce faptul cã orbul ºtia cã Isus este Mesia.

Aceastã relatare a lui Luca are o mare
valoare simbolicã. Omul era un cerºetor care
stãtea lângã drum aºteptând ca cineva sã-l
ajute. Era orb ºi nu putea face nimic sã-ºi
îmbunãtãþeascã situaþia. Mesia trecea prin
cetatea sa (cum a trecut prin multe alte
cetãþi). Imediat orbul a recunoscut cã este
Mesia, Cel care putea sã-l scape de handica-
pul sãu. Cei care erau respinºi din punct de
vedere spiritual, incapabili sã se ajute singuri,
au fost mult mai prompþi în a-L recunoaºte pe
Mesia ºi a-I cere ajutorul decât conducãtorii
religioºi.

18:39. Ceice mergeau înainte au încer-
cat sã-l facã sã tacã. Tot la fel au procedat ºi
conducãtorii religioºi care au încercat sã-i
împiedice pe oameni sã creadã în Isus. Acest
lucru însã l-a fãcut pe orb sã fie mai hotãrât
în credinþa sa.

18:40-43. În dorinþa sa de a-ºi cãpãta
vederea, orbul era încredinþat cã Isus, Mesia,
avea puterea sã-l vindece. Afirmaþia lui Isus:
Credinþa ta te-a mântuit, nu înseamnã cã
puterea stãtea în credinþa acelui om. El cre-
dea în Mesia, ºi Mesia avea puterea de a-l
vindeca (cf. 7:50; 17:19). La fel, dacã
poporul ar crede în Mesia, credinþa lui l-ar fi
vindecat de orbirea spiritualã. Rezultatul
acestei vindecãri a fost cã cel ce fusese orb ºi
cei ce au asistat la aceastã minune au dat
laudã lui Dumnezeu.

h. Isus ºi Zacheu (19:1-10)
O a doua persoanã din Ierihon a crezut în

Isus. Zacheu, la fel ca orbul, era exclus din
sistemul social evreiesc pentru cã era în sluj-
ba romanilor, ca vameº, adunând taxele de la
oameni (cf. 5:27; 18:9-14). Reacþia lui
Zacheu faþã de mesajul lui Isus a fost total
diferitã de reacþia fruntaºului bogat (18:18-
25). Zacheu, ºi el un om bogat (19:2), ºtia cã
era un pãcãtos. Când Isus l-a chemat, el a
rãspuns cu un entuziasm mai mare decât i-a
cerut Isus. Aceastã întâmplare este ºi un co-
mentariu al afirmaþiei lui Isus cã Dumnezeu
poate face lucruri imposibile pentru oameni
(18:25-27), Zacheu fiind un bogat care a gãsit
mântuirea.

19:1-4. Incidentul acesta pare nostim.
Zacheu, un om bogat ºi influent, a alergat
înaintea mulþimii ºi s-a suit într-un sicomor
(GBV; cf. Amos 7:14) pentru a prinde o ºansã
ca sã-L vadã pe Isus. Poate cã Luca a relatat

aceste lucruri despre Zacheu ca un comen-
tariu al cuvintelor lui Isus: dacã oamenii nu
vor fi ca niºte copii mici, nu vor intra în
Împãrãþia lui Dumnezeu (Luca 18:17).

19:5-6. Isus cunoºtea numele lui Zacheu
ºi ºtia totul despre el. El i-a cerut vameºului
sã coboare de grabã, pentru cã dorea sã
rãmânã în casa lui. Era mult mai mult decât
sperase Zacheu, deci el L-a primit cu
bucurie. Cuvântul „bucurie“ (chairôn) este
literal, „bucurându-se.“ Luca a folosit acest
verb (ºi substantivul chara)  de nouã ori
(1:14; 8:13; 10:17; 13:17; 15:5, 9, 32; 19:6,
37) pentru a arãta atitudinea de bucurie care
însoþeºte credinþa ºi mântuirea.

19:7-10. Ca de obicei, mulþi au început
sã se plângã (cârteau) pentru cã Isus a intrat
sã gãzduiascã la un om pãcãtos (cf. 15:1).
Dar Zacheu, stând în picioare (GBV), a
anunþat de bunã voie cã va da jumãtate din
avuþia lui sãracilor ºi cã va da înapoi îm-
pãtrit celor pe care i-a nedreptãþit. El dorea sã
se cunoascã public faptul cã timpul petrecut
cu Isus i-a schimbat viaþa. Interesant este fap-
tul cã el era dispus sã dea o mare parte din
averea sa, lucru pe care Isus îl ceruse ºi frun-
taºului sã îl facã (18:22).

Cuvintele lui Isus: Astãzi a intrat mâtu-
irea în casa aceasta, nu înseamnã cã Zacheu
a fost mântuit pentru cã a dat din averea sa
sãracilor, ci cã schimbarea stilului sãu de
viaþã era dovada unei relaþii corecte cu
Dumnezeu. Zacheu, fiul lui Avraam prin
naºtere, avea acum dreptul sã intre în Împã-
rãþia lui Dumnezeu, datoritã legãturii sale cu
Isus. Aceasta era misiunea lui Isus — sã
caute ºi sã mântuiascã ce era pierdut (cf.
15:5, 9, 24).

i. Învãþãtura lui Isus despre îndeplinirea 
responsabilitãþilor (19:11-27)
(Mat. 25:14-30)
Aceastã pildã încheie secþiunea în care

Isus a rãspuns celor ce L-au respins (Luca
12:1-19:27). De asemenea, ea este concluzia
învãþãturii lui Isus despre venirea Împãrãþiei
ºi atitudinea ucenicilor Sãi faþã de acest
eveniment (17:11-19:27). Ucenicii trebuie sã
aibã aceeaºi atitudine ca ºi leprosul care s-a
întors mulþumind (17:11-19), sã fie perseve-
renþi în rugãciune (18:1-14), sã fie ca niºte
copii (18:15-17), ca orbul care a fost vindecat
(18:35-43) ºi ca Zacheu (19:1-10), dar nu ca
tânãrul bogat (18:18-25).

Pilda celor Zece Poli rezumã învãþãtura
datã de Isus ucenicilor. Fiecare ucenic avea
de îndeplinit datorii pe care le-a primit de la

Luca 18:39-19:10
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Isus ºi fiecare trebuia sã-ºi ducã la bun sfârºit
responsabilitãþile. Pilda nu era adresatã doar
ucenicilor. Ea viza întregul popor, care avea
responsabilitãþi de îndeplinit. Dacã poporul
nu se va întoarce spre Isus, va fi pedepsit.

19:11. Isus le-a spus aceastã pildã pentru
cã cei ce-l însoþeau credeau cã Împãrãþia lui
Dumnezeu are sã se arate îndatã. Cât încã
erau aproape de Ierusalim, Isus dorea sã risi-
peascã orice dezamãgire a ucenicilor.

19:12-14. Un om de neam mare Îl re-
prezenta evident pe Isus. Pentru cã ucenicii
Sãi credeau cã Împãrãþia va fi instauratã ime-
diat, Isus le-a spus cã omul acesta din pildã a
trebuit sã plece într-o þarã îndepãrtatã ca
sã-ºi ia o Împãrãþie, ºi apoi sã se întoarcã.
Isus va trebui sã-i pãrãseascã înainte ca
Împãrãþia sã fie instauratã. Înainte de a pleca,
el a chemat zece din robii sãi ºi le-a dat
zece poli, câte unul la fiecare. Un pol avea
valoarea echivalentã a trei luni de muncã,
deci o valoare considerabilã. Ei ar fi trebuit sã
investeascã aceºti bani pânã la întoarcerea sa.
Un alt grup de oameni, cetãþenii lui, nu do-
reau ca el sã împãrãþeascã peste ei. În mod
evident acest grup îi reprezenta atât pe con-
ducãtorii religioºi cât ºi poporul în întregime.

19:15-26. Când împãratul s-a întors
înapoi… a spus sã cheme pe robii aceia,
pentru cã dorea sã vadã cât câºtigase fiecare
din negoþul fãcut cu polii primiþi. Primii doi
au folosit banii ºi au adus câºtig împãratului.
Unul a câºtigat alþi zece poli (v. 16), iar cel
de-al doilea a câºtigat alþi cinci poli (v. 18).
Fiecare din aceºti robi a fost lãudat de
împãrat ºi a fost recompensat cu o rãsplatã
echivalentã cu numãrul de poli câºtigaþi (v.
17, 19). 

Un altul dintre robi n-a fãcut nimic cu
polul pe care-l primise. Cuvintele sale spuse
împãratului: m-am temut de tine fiindcã
eºti un om aspru; iei ce n-ai pus ºi seceri
ce n-ai semãnat s-au întors împotriva lui
(v. 22). Dacã ar fi fost corect, el ar fi trebuit
cel puþin sã punã suma la bancã, iar stãpânul
ar fi luat-o înapoi cu dobândã. Sensul aces-
tui deznodãmânt este cã, de fapt, robul nu se
aºteptase ca împãratul sã vinã înapoi. El nu
era deloc preocupat de reîntoarcerea împãra-
tului, aºa cã nu s-a interesat de afacerile aces-
tuia. Matei a consemnat faptul cã acest rob a
fost aruncat afarã din Împãrãþie (Mat. 25:30).
Aceasta aratã cã acest rob fãcea parte dintre
cei care nu doreau ca împãratul sã domneascã
peste ei (Luca 19:14). Banii i-au fost luaþi ºi
daþi celui care câºtigase cel mai mult pentru
împãrat.

19:27. Spre deosebire de cei doi robi
care au aºteptat reîntorcerea împãratului,
vrãjmaºii acestuia au fost executaþi în faþa
împãratului. Analogia acestei pilde era clarã
în mintea ascultãtorilor lui Isus. Isus mergea
sã primeascã o Împãrãþie. Când se va în-
toarce, Îºi va instaura Împãrãþia. Pânã atunci,
ucenicii Sãi trebuia sã-ºi îndeplineascã
îndatoririle pe care le-au primit. La în-
toarcerea Sa, Isus le va rãsplãti credincioºia
faþã de El, iar duºmanii Sãi vor fi judecaþi
în faþa Lui.

VI. Lucrarea lui Isus în Ierusalim 
(19:28-21:38)

Scopu l lu i I sus e ra sã meargã la
Ierusalim ºi sã se prezinte pe Sine ca Mesia în
faþa conducãtorilor religioºi. Acum El a sosit
în Ierusalim ºi ªi-a început lucrarea aici.
Aceastã secþiune cuprinde douã pãrþi: (1) Isus
a întrat în Ierusalim ºi a fost prezentat ca
Mesia (19:28-44); (2) El a intrat în Templu ºi
a dat învãþãturi câteva zile (19:45-21:38). Cei
prezenþi acolo au putut înþelege clar cã El s-a
prezentat ca Mesia care poate instaura
Împãrãþia.

A. Isus intrã în Ierusalim ca Mesia 
(19;28-44)
(Mat. 21:1-11; Mar. 11:1-11; 
Ioan 12:12-19)
Pânã în acest moment Isus n-a dorit sã fie

proclamat în mod deschis ca Mesia. Dar
acum El a permis ºi chiar a încurajat acest
lucru. Tot ce a fãcut în aceste zile avea sco-
pul sã arate cã El este Mesia.

1. PREGÃTIREA PENTRU A INTRA ÎN 
IERUSALIM (19:28-34)
19:28-34. Luca a scris cã în timpul aces-

ta Isus… Se suia spre Ierusalim ºi cã ªi-a
pregãtit intrarea în cetate. El venea dinspre
Ierihon (18:35-19:10) ºi s-a oprit la micã
distanþã de Ierusalim, când s-a apropiat de
Betfaghe ºi de Betania. Aici El s-a oprit
pânã când drumul a fost pregãtit pentru ca
oamenii sã ºtie cã, atunci când va intra în
cetate, El va veni ca Mesia. A poruncit la doi
din ucenicii Sãi sã caute un mãgãruº pe care
sã-l aducã la El. În acest fel el împlinea pro-
feþia din Zaharia 9:9-10, care spunea cã
Mesia va încãleca un mãgãruº (cf. comentari-
ilor de la Mat. 21:2, unde se vorbeºte despre
o mãgãriþã ºi un mãgãruº). Aºa cum reiese
din Luca 19:38, mulþimea trebuia sã înþeleagã

Luca 19:11-34
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mesajul acestui gest simbolic. Chiar ºi
stãpânii mãgãruºului au înþeles acest lucru
pentru cã le-au permis ucenicilor sã-l ia
atunci când ei au spus cã Domnul are tre-
buinþã de el.

2. ISUS SE APROPIE DE CETATE 
(19:35-40)
19:35-40. Isus a mers pe pogorâºul

muntelui Mãslinilor, pe partea de vest,
îndreptându-se spre cetate, în timp ce
mulþimea Îl onora ca pe Mesia. Faptul cã
îºi aºterneau hainele pe drum (v. 36) era
un semn de respect . Toatã mulþimea
ucenicilor (mathçtôn) a început sã laude pe
Dumnezeu… pentru toate minunile
(dynamçon, „dovezi ale puterii spirituale“)
pe care le vãzuserã. Aceºti credincioºi
recitau (v. 38a) din Psalmul 118:26, un psalm
mesianic de laudã. Unii farisei, care au
înþeles semnificaþia a ceea ce se întâmpla,
I-au cerut lui Isus sã-ªi certe ucenicii, ca
sã nu-L mai numeascã pe El Mesia, sau
Împãratul.

Isus le-a rãspuns cã era necesarã procla-
marea lor, pentru cã El era Mesia.  Dacã ei ar
fi tãcut, lucrurile neînsufleþite (pietrele) ar fi
mãrturisit despre El. Toatã istoria a fost pre-
gãtirea acestui eveniment spectaculos, în
care Mesia S-a prezentat în mod public
poporului, iar Dumnezeu a dorit ca acest
lucru sã fie acceptat. 

3. PROFEÞIA LUI ISUS DESPRE 
IERUSALIM (19:41-44)
19:41-44. Isus ªi-a arãtat compasiu-

nea pentru Ierusalim. El i-a prezis cã vor
veni… zile când va deveni o ruinã. Isus a
respins Ierusalimul pentru cã ºi Ierusalimul
L-a respins pe El. A plâns pentru cetate
pentru cã oamenii ei n-au înþeles semnifi-
caþia faptelor — dacã L-ar fi acceptat ar fi
cunoscut lucrurile care le aduceau pacea.
Pentru cã oamenii Ierusalimului n-au cunos-
cut vremea când au fost cercetaþi (v. 44),
cetatea urma sã fie distrusã total. Soldaþii
romani au fãcut acest lucru începând din anul
70 d.Hr. 

B. Isus în Templu (19:45-21:38) 
Isus a curãþ i t Templul de cei ce- l

pângãreau, a avut dispute cu liderii religioºi
(20:1-21:4), iar apoi le-a spus ucenicilor
ce se va întâmpla la sfârºitul vremurilor
(21:5-36).

1. ISUS ÎI IZGONEªTE PE 
VÂNZÃTORII DIN TEMPLU 
(19:45-46)
(MAT. 21:12-13; MAR. 11:15-17)
19:45-46. Isus a curãþit Templul de douã

ori: o datã la începutul lucrãrii Sale (Ioan
2:13-22) ºi o datã la sfârºitul ei. Matei, Marcu
ºi Luca relateazã aceastã a doua curãþire, dar
nu spun nimic despre prima. Datoritã rolului
Sãu, în calitate de Mesia, era logic ca Isus sã
facã curãþirea ceremonialã a poporului la
începutul ºi la sfârºitul lucrãrii Sale. În am-
bele cazuri, învãþãtura Sa în Templu a fost
dezaprobatã de conducãtorii religioºi. Isus a
citat din Isaia 56:7 ºi Ieremia 7:11, atunci
când a început sã scoatã afarã pe cei ce vin-
deau ºi cumpãrau în Templu. Marcu adaugã
cã ºi schimbãtorii de bani au fost izgoniþi, la
fel ca ºi cei care, sub pretextul cã îºi scurteazã
drumul pe acolo, se amestecau printre cei
care fãceau afaceri (Mar. 11:15-16). Schim-
barea banilor se fãcea pentru cã numai anu-
mite monede erau acceptate în Templu pentru
cumpãrarea animalelor de jertfã. Conducã-
torii religioºi scoteau bani din acest sistem de
vânzare ºi cumpãrare al animalelor pentru
jertfe (astfel ei au transformat Templul într-o
peºterã de tâlhari). De asemenea, ei au învã-
þat poporul sã fie formalist. Un pelerin care
venea la Ierusalim se putea duce la Templu,
unde putea cumpãra un animal pe care sã-l
ofere ca jertfã, fãrã sã aibã nimic de-a face cu
animalul. Astfel jertfele au primit un caracter
impersonal. Se pare cã acest comerþ era
practicat în zona Templului în care neevreii
credincioºi se puteau ruga, astfel fiind com-
promisã mãrturia Israelului pentru lumea
înconjurãtoare.

2. ÎNVÃÞÃTURA LUI ISUS ÎN TEMPLU 
(19:47-21:38)
Cele douã pãrþi ale acestei secþiuni:

disputele lui Isus în Templu (20:1-21:49) ºi
învãþãtura datã ucenicilor (21:5-36), sunt aºe-
zate între o introducere (19:47-48) ºi o con-
cluzie (21:37-38). Introducerea ºi concluzia
aratã cã oamenii erau uimiþi de învãþãtura Sa
ºi cã le plãcea sã-L asculte, spre deosebire de
preoþii cei mai importanþi, conducãtorii ºi
învãþãtorii Legii, care doreau sã-L omoare
(19:47).

a. Mulþimea este entuziasmatã (19:47-48)
19:47-48. Isus învãþa zilnic în Templu

spre încântarea oamenilor. Tot norodul
Îi  sorbea vorbele de pe buze, în timp ce

Luca 19:35-48
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cãrturarii ºi bãtrânii norodului cãutau sã-L
omoare. Însã se temeau de mulþime (cf.
20:19; 22:2; Fapte 5:26).

b. Disputele lui Isus în Templu (20:1-21:4).
(Mat. 21:23-23:37; Mar. 11:27-12:44)
Ca urmare a gestului lui Isus de a curãþi

Templul, conducãtorii religioºi L-au respins
din nou ºi conflictul a reizbucnit. Isus a de-
ranjat atmosfera „religioasã“ obiºnuitã a Tem-
plului, ceea ce a fãcut ca liderii religioºi sã-L
întrebe cu ce autoritate face aceste lucruri.

20:1-8 (Mat. 21:23-27; Mar. 11:27-33).
Ei L-au întrebat pe Isus de unde vine auto-
ritatea Lui. Preoþii cei mai de seamã erau
oficialii Templului; cãrturarii, numiþi adesea
ºi „scribi“ erau atât farisei cât ºi saduchei;
bãtrânii se pare cã erau laici, fiind condu-
cãtori politici. Ei  pun douã întrebãri: Cu ce
putere face El acele lucruri ºi cine I-a dat
puterea aceasta? (Luca 20:2). Prima între-
bare avea de-a face cu ce fel de putere lucra
Isus. Era El profet, preot sau rege? Fãrã
îndoialã, cuvintele: faci… aceste lucruri se
referã la curãþirea Templului. A doua între-
bare avea scopul de a afla cine era în spatele
Sãu. Credea Isus cã acþioneazã doar prin
forþele Sale sau avea în spate un grup?

Isus le-a rãspuns tot printr-o întrebare.
El i-a întrebat dacã ºtiu care a fost autoritatea
pe care s-a bazat botezul lui Ioan. Conducã-
torii religioºi au dezaprobat lucrarea lui Ioan
pentru cã acesta îi umilise ºi îndepãrtase
câþiva dintre urmaºii fideli ai sistemului lor
religios (Mat. 3:7-10). Pentru cã mulþimea
îl venera pe Ioan Botezãtorul, ei s-au temut
sã-i nege autoritatea ºi au preferat sã nu
rãspundã la întrebarea lui Isus (Luca 20:7; cf.
19:48). Deci Isus a refuzat ºi El sã le spunã
cu ce putere fãcea aceste lucruri. El a curãþit
Templul. Implicaþia era cã a fãcut acest lucru
cu aceeaºi autoritate, Dumnezeu din cer, cu
care a botezat Ioan Botezãtorul.

20:9-19 (Mat. 21:33-46; Mar. 12:1-12).
Apoi Isus a spus o pildã pentru a-ªi prezenta
autoritatea. O pildã despre o vie nu era ceva
nou pentru israeliþi. Isaia a folosit aceeaºi
ilustraþie pentru a descrie poporul (Is. 5:1-7)
ºi simbolismul trebuia sã le fie clar ascultãto-
rilor. Stãpânul unei vii a trimis trei slujitori
pentru a lua partea lui din rodul viei (Luca
20:10-12).  Vierii însã l-au bãtut pe fiecare
dintre ei. În final stãpânul l-a trimis pe fiul
sãu, dar pe acesta l-au ucis pentru a pune
mâna pe moºtenirea lui (v. 13-15). Isus le
pune ascultãtorilor o întrebare retoricã:
Acum, ce le va face stãpânul viei? ªi tot El

rãspunde: Va veni, va pierde pe vierii aceia,
ºi via o va da altora (v. 16).

Aceastã pildã reprezintã punctul cul-
minant al învãþãturii lui Isus cã neevreii ºi
oamenii dispreþuiþi de societate vor fi primiþi
în Împãrãþie, în timp ce multora din Israel nu
li se va permite sã intre. Mulþimea a rãspuns
cu o negaþie energicã: Nicidecum! (mç
genoito; folositã de Pavel de mai multe ori în
Rom.). Ei au înþeles implicaþiile cuvintelor
lui Isus: sistemul iudaic era pus deoparte,
pentru cã liderii religioºi L-au respins pe
Isus. Luca a subliniat seriozitatea situaþiei,
spunând cã Isus i-a privit drept în faþã ºi a
citat din Psalmul 118:22, un verset în care se
spune cã un lucru care pãrea neimportant
(piatra lepãdatã de zidari) era de fapt cel mai
important lucru (aceastã piatrã a ajuns în
capul unghiului). 

Intenþia lui Isus era aceea de a scoate în
evidenþã faptul cã El, care era cel mai impor-
tant element din Israel, fusese respins, dar cã,
în final, El va avea poziþia supremã. De
asemenea, El va fi mijlocul prin care se va
face judecata (Luca 20:18). Cuvintele lui Isus
i-a atins într-un punct sensibil. Preoþii cei mai
de seamã ºi cãrturarii voiau sã-L omoare
pentru cã pricepuserã cã Isus spusese pilda
aceasta împotriva lor. Dar din nou le-a fost
fricã sã-I facã ceva, pentru cã se temeau de
norod (cf. 19:47-48; 22:2).

20:20-26. Pentru cã le era fricã sã-I facã
ceva lui Isus, din cauzã cã se temeau de
mulþime (v. 19), ei au început sã pândeascã
pe Isus. Sperau sã-L prindã cu vorba, sau
cu vreo învãþãturã pe care mulþimea n-ar fi
agreat-o ºi astfel sã-L poatã acuza legal.
Câþiva spioni ai lor L-au întrebat pe Isus:
Se cuvine sã plãtim bir Cezarului sau nu?
Aceastã întrebare însã nu se referea numai la
bani. Ea avea implicaþii politice ºi religioase.
Dacã Isus ar fi rãspuns fie prin da, fie prin
nu, El ªi-ar fi pierdut sprijinul. Dacã ar fi
spus cã se cuvine sã plãteascã bir Cezarului,
un stãpân strãin (viz. Tiberius Cezar, 14-37
d.Hr.), zeloþii (care se opuneau stãpânirii ro-
mane în favoarea autonomiei evreilor) ar fi
fost ofensaþi de rãspunsul Sãu. Dacã ar fi
rãspuns cã nu este bine sã se plãteascã taxele
(lucru de care-L suspectau liderii religioºi din
cauza învãþãturii Sale despre Împãrãþie), nu
le-ar fi plãcut romanilor, ºi atunci liderii reli-
gioºi ar fi putut sã-L dea pe mâna stãpânirii
ºi puterii lor.

Arãtându-le al cui chip ºi ale cui slove
sunt scrise pe ban (cf. 7.41; 10:35), Isus i-a
îndemnat: Daþi dar Cezarului ce este al

Luca 20:1-26
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Cezarului. Dar El a folosit aceastã ocazie
pentru a le spune cã trebuia sã-I dea lui
Dumnezeu lucrul pe care era întipãrit chipul
lui Dumnezeu — pe ei înºiºi (ºi lui Dum-
nezeu ce este al lui Dumnezeu). Acest rãs-
puns uimitor i-a redus la tãcere pe spioni
(20:26). Interesant este faptul cã liderii reli-
gioºi au folosit acest incident împotriva lui
Isus la judecarea Lui. Însã ei au prezentat în
mod cu totul fals poziþia sa, susþinând cã Isus
s-a opus plãtirii birului cãtre Cezar (23:2).

20:27-40. Saducheii nu credeau în apa-
riþii supranaturale ºi nici în înviere (v. 27; cf.
Fapte 23:8). De aceea, întrebarea lor despre
înviere avea menirea sã gãseascã o cale prin
care sã-L facã pe Isus sã parã nebun, vorbind
despre o situaþie ipoteticã extremã. Ei I-au
prezentat o astfel de situaþie, în care o femeie
s-a mãritat pe rând cu ºapte fraþi, pentru cã
fiecare la rândul lui a murit ºi a lãsat-o vãdu-
vã. Ideea care stãtea în spatele unei asemenea
situaþii era conceptul ebraic despre cãsãtoria
între cumnaþi (Deut. 25:5-10), atunci când
unul dintre fraþi murea lãsând în urmã o
vãduvã fãrã copii, cu scopul de a avea copii
care sã-i poarte numele. Saducheii au între-
bat: la înviere, nevasta cãruia din ei va fi
femeia?

Mai întâi Isus le spune cã la învierea
dintre cei morþi oamenii nici nu se vor în-
sura, nici nu se vor mãrita (Luca 20:34-36).
Acest lucru arãta (a) cã veacul acesta con-
trasteazã puternic cu veacul viitor;  (b) când
vor învia, oamenii vor fi ca îngerii, fiind fiii
lui Dumnezeu ºi fii ai învierii. Isus n-a spus
cã oamenii înviaþi vor deveni îngeri. Ideea
era cã ei, la fel ca îngerii, vor fi nemuritori.
Astfel cã nu va mai fi necesarã procrearea ºi
nici relaþia de cãsãtorie. 

În al doilea rând Isus a spus cã va exista
cu certitudine o înviere (v. 37-38). El s-a refe-
rit la un incident în care  Domnul i-a spus lui
Moise cã El este Dumnezeul patriarhilor (Ex.
3:6). Isus l-a amintit pe Moise pentru cã Sa-
ducheii credeau în mod greºit cã învãþãtura
lui Moise nu spunea nimic despre înviere.
Afirmaþia cã Domnul este Dumnezeul celor
trei patriarhi, le arãta saducheilor cã patriarhii
încã trãiau (Dumnezeu… este… un Dumne-
zeu… al celor vii), cu toate cã aceste cuvinte
au fost rostite la câteva sute de ani dupã
moartea ultimului patriarh. Pentru Dumnezeu
ei sunt vii, pãstraþi pentru învierea care va
veni.

Cãrturarii ºi saducheii se aflau în conflict
asupra unor doctrine. Astfel cã cei dintâi I-au
dat dreptate lui Isus, care a combãtut doctrina

saducheilor (Luca 20:39). Rezultatul contro-
versei a fost cã nu mai îndrãzneau sã-I mai
punã nici o întrebare lui Isus. 

20:41-44. Isus a trecut apoi la ofensivã
ºi le-a pus o întrebare oamenilor din jurul
Lui. Întrebarea se referea la natura lui Mesia:
Cum se zice cã Hristosul este fiul lui Da-
vid? Isus a citat din Psalmul 110:1, în care
David Îl numeºte pe Mesia Domn ºi spune
cã Domnul a zis Domnului meu: „ªezi la
dreapta Mea“, adicã într-un loc de cinste.
Douã lucruri erau evidente în aceste cuvinte
ale lui Isus. Mai întâi, Fiul lui David este
în acelaºi timp ºi Domnul lui David (Luca
20:44), prin puterea învierii. (În Fapte 2:34-
35 Petru foloseºte acelaºi verset din Ps. 110
pentru a dovedi cã superioritatea lui Isus se
bazeazã pe  învierea Sa.) În al doilea rând,
David a înþeles cã Fiul, care va fi Mesia, va fi
de origine divinã, pentru cã David Îl numeºte
Domnul.

20:45-47. Cuvintele lui Isus nu era adre-
sate doar ucenicilor Sãi, ci ºi mulþimii (v. 45).
Isus a scos în evidenþã contrastul dintre ceea
ce învãþau cãrturarii ºi ceea ce practicau.
Viaþa lor era plinã de mândrie ºi lãcomie —
astfel cã dorinþa lor era: (a) sã fie cât mai vi-
zibili (haine lungi), (b) sã atragã atenþia
asupra lor (plecãciuni prin pieþe), (c) sã-ºi
dea importanþã (locurile dintâi la ospeþe) ºi
(d) sã ia mai mulþi bani de la cei nevoiaºi (ex.,
vãduvele). Cu toate cã fãceau rugãciuni
lungi, erau doar niºte ipocriþi. De aceea Isus
a spus cã ei vor lua o mai mare osândã.
Acelora care au cunoºtinþã mai multã li se
cere ºi o mai mare responsabilitate (Iac. 3:1).

21:1-4. Urmarea cuvintelor spuse de
Isus cãrturarilor cu privire la atitudinea lor
faþã de vãduve a fost cã El le-a arãtat o vã-
duvã sãracã, la visteria Templului, care a pus
acolo tot ce-i mai rãmãsese pentru trai (doi
lepta, fiecare valorând a opta parte dintr-un
cent; cf. 12:59; Mar. 12:42). Dar procentul
sumei pe care ea a dat-o a reprezentat mai
mult decât au dat toþi ceilalþi. Ceea ce voia
Isus sã spunã era cã, deºi suma pe care a
dat-o a fost micã, ea a reprezentat mult pen-
tru cã a dat din sãrãcia ei, tot ce avea ca sã
trãiascã.

c. Învãþãtura lui Isus din Templu despre 
vremea sfârºitului (21:5-36)
(Mat. 24:1-44; Mar. 13:1-31)
În aceastã secþiune, paralelã cu discursul

de pe Muntele Mãslinilor (Mat. 24-25), Isus
i-a învãþat pe ucenici ce se va întâmpla îna-
inte de revenirea Lui pentru a-ªi instaura

Luca 20:27-21:4
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Împãrãþia. Scopul acestei învãþãturi era
pregãtirea pentru Împãrãþie (Luca 21:34-36);
deci nu despre Rãpire se vorbeºte în acest
pasaj. Ca toate profeþiile din Scripturã,
învãþãtura a avut o aplicaþie imediatã pentru
ascultãtori. Ei trebuie sã trãiascã vieþi nepri-
hãnite în vederea evenimentelor care urmau
sã aibã loc.

21:5-7. Unii din ucenici, vorbind despre
Templu, au remarcat cã era împodobit cu
pietre frumoase ºi daruri. Isus le-a spus cã
vor veni zile când nu va rãmânea acolo pia-
trã pe piatrã, lucru ce i-a determinat pe
ucenici sã-I punã imediat o întrebare. Între-
barea lor, aºa cum a fost redatã de Luca, se
referea la distrugerea Templului (v.7). Matei
a redat ºi el o altã întrebare despre semnele
sfârºitului veacului (Mat. 24:3). Ucenicii do-
reau sã ºtie ce lucruri se vor întâmpla înainte
ca Templul sã fie distrus.

21:8-19. Isus le-a vorbit ucenicilor des-
pre trei lucruri care se vor întâmpla înainte ca
Templul sã fie distrus de armata romanã a lui
Titus, în anul 70 d.Hr., ºi despre un altul care
se va întâmpla mai târziu.

Mai întâi Isus le-a spus cã vor venii unii
care vor susþine cã ei sunt Mesia (v. 8). El
le-a spus despre acest semn ucenicilor pentru
ca sã nu-i amãgeascã cineva.

În al doilea rând, Isus le-a spus cã vor
auzi de rãzboaie (v. 9-10). Când va veni vre-
mea sã se întâmple aceste lucruri ucenicii
nu trebuie sã fie înspãimântaþi, pentru cã
sfârºitul nu va fi îndatã.

În al treilea rând, Isus a adãugat cã vor fi
mari cutremure de pãmânt, care vor cauza
foamete (loimoi) ºi ciumi (limoi; v. 11). Dar
aceste evenimente nu au avut loc în perioada
dintre zilele în care Isus era cu ei ºi cãderea
Ierusalimului. Aceste arãtãri înspãimântã-
toare ºi semne mari în cer se referã la
Necazul cel mare, care va precede revenirea
Domnului pe pãmânt.

În al patrulea rând, Isus le-a spus cã
persecuþia credincioºilor va fi rãspânditã ºi
foarte asprã. Ucenicii vor suferi persecuþii
din partea autoritãþilor (cf. Fapte 2-4). Dato-
ritã prezicerii lui Isus din Luca 21:9-11, se
pare cã spusele Sale din versetele 12-17 se
referã nu doar la situaþiile cu care se vor con-
frunta ucenicii înainte de cãderea Ierusali-
mului, ci ºi cu situaþiile cãrora vor trebui sã le
facã faþã în timpul Necazului cel mare (cf. v.
25-36). Acelaºi fel de persecuþii vor fi în
ambele perioade: vor fi aruncaþi în temniþe (v.
12-15), vor fi trãdaþi (v. 16) ºi vor fi urâþi (v.
17). Persecuþiile pe care le-au îndurat primii

ucenici au precedat persecuþiile pe care le vor
suferi cei ce vor veni dupã ei.

Urmãtoarele douã afirmaþii ale lui Isus
(nici un pãr din cap nu vi se va pierde ºi
prin rãbdarea voastrã vã veþi câºtiga
sufletele voastre; v. 18-19) au produs multã
confuzie. Unii considerã cã aceste afirmaþii
se referã la realitãþile spirituale din viaþa
credinciosului. În final, chiar dacã un credin-
cios moare, va avea parte de protecþie eternã
din partea lui Dumnezeu. Totuºi, se pare cã
aici Isus a vorbit despre salvare în timpul cât
intrau în Împãrãþie ºi erau în viaþã (cf. Mat.
24:9-13). A „câºtiga sufletele“ prin „rãbdare“
însemna cã ucenicii aveau obligaþia sã arate
cã sunt membri ai comunitãþii de credincioºi,
spre deosebire de cei care au renunþat la cre-
dinþã în timpul persecuþiilor (Mat. 24:10).
Cei care sunt salvaþi sunt cei pãstraþi prin
puterea suveranã a lui Dumnezeu (cf. Mat.
24:22).

21:20-24. Apoi Isus S-a întors la între-
barea iniþialã a ucenicilor, referitoare la
vremea distrugerii Templului. În aceste cinci
versete El a arãtat cã dominaþia neevreilor va
include ºi perioada când va fi distrus
Ierusalimul, adicã atunci când el va fi încon-
jurat de oºti. Aceastã dominaþie va continua
pânã când se vor împlini vremurile nea-
murilor (v. 24). Vremea stãpânirii neevreilor
(neamurilor) peste Ierusalim a început când
babilonienii au luat cetatea ºi i-au dus pe
evrei în captivitate în 586 î.Hr. Ierusalimul va
cãdea din nou în mâna neevreilor în perioada
Necazului cel Mare (Zah. 14:1-2), cu puþin
timp înainte ca Mesia sã se întoarcã ºi sã
restaureze Ierusalimul. Despre aceastã
restaurare vorbeºte Isus mai departe (Luca
21:25-28).

21:25-28. Aici Isus a arãtat mai întâi cã
vor apãrea semne cereºti înainte ca sã vinã
Fiul omului ºi vor face ca oamenii sã fie
plini de groazã. Aceste semne vor fi în soare,
în lunã ºi în stele, iar marea va urla ºi valurile
ei se vor agita, semnificând faptul cã lumea
va cãdea în haos ºi va fi fãrã control. Apoi
Isus le-a vorbit despre venirea Fiului omului.
El a folosit terminologia din Daniel 7:13-14,
în care Daniel a vãzut cã „a venit unul ca
un fiu al omului“, pe norii cerului, cu slavã,
ºi a primit Împãrãþia de la „Cel îmbãtrânit
de zile“ (i.e., Dumnezeu Tatãl). Astfel, Isus
voia sã spunã cã Fiul omului va veni sã
primeascã Împãrãþia, aceeaºi Împãrãþie pe
care El a proclamat-o de la începutul lucrãrii
Sale. Pentru vremea când aceste lucruri vor
începe sã se întâmple, El îi sfãtuieºte pe
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ucenici: sã vã ridicaþi capetele, pentru
cã izbãvirea voastrã (i.e., siguranþa din
Împãrãþie, adusã de revenirea Regelui) se
apropie.

21:29-33. În Pilda Smochinului Isus i-a
învãþat pe ucenici cã se pot cunoaºte
vremurile care vor veni prin analizarea
semnelor. Privind la frunzele smochinului
înmugurit în aprilie, ei ºtiau cã vara este
aproape. Tot aºa, când va veni Necazul cel
Mare oamenii vor ºti cã Împãrãþia lui
Dumnezeu este aproape.

Fraza: Adevãrat vã spun cã nu va trece
neamul (genea) acesta, pânã când se vor
împlini toate aceste lucruri a dus la multe
controverse. Unii cred cã Isus le-a spus
ucenicilor cã generaþia lor va fi martorã la
distrugerea Templului. Aceastã interpretare
se bazeazã în primul rând din versetele 5-7,
în care discuþia se referea la distrugerea
Templului. Totuºi, datoritã versetului 31 (în
care Isus a vorbit despre venirea Împãrãþiei
lui Dumnezeu) ºi a textului din Matei 24:34,
pare de preferat sã spunem cã aceste cuvinte
se refereau la generaþia care va trãi în timpul
evenimentelor viitoare, care vor preceda a
doua Sa venire. Acea generaþie va vedea în-
temeierea Împãrãþiei lui Dumnezeu, lucru aº-
teptat de fiecare generaþie de evrei din istoria
poporului.

21:34-36. Isus i-a avertizat pe ucenici sã
fie gata tot timpul. Deºi credincioºii trebuie
sã fie capabili sã anticipeze venirea Împã-
rãþiei datoritã semnelor, este posibil ca sã fie
atât de prinºi de îngrijorãrile vieþii acesteia,
încât unii nu vor fi gata pentru Împãrãþie
atunci când va veni — fãrã veste (v. 34) ºi
pe tot pãmântul (v. 35) — ºi nu vor putea
intra în ea. Aceastã atitudine greºitã o avea
Isus în vedere atunci când a spus: luaþi
seama (v. 34) ºi vegheaþi dar în tot timpul
(v. 36).

d. Atitudinea mulþimii (21:37-38)
21:37-38. Mulþimea a rãmas uimitã de

învãþãtura lui Isus. Isus îºi petrecea noaptea
pe muntele Mãslinilor, iar dimineaþa se
întorcea la Templu, în Ierusalim, pentru a
învãþa norodul. Oamenii erau atât de dornici
de învãþãtura Lui, încât veneau dis de
dimineaþã pentru a avea ocazia sã-L
asculte. Se pare cã ei au înþeles învãþãtura
Lui despre venirea Împãrãþiei, într-un mod
în care n-o înþeleseserã înainte.

VII. Moartea, îngroparea ºi învierea 
lui Isus (cap. 22-24)

A. Moartea ºi îngroparea lui Isus 
(cap. 22-23)
În aceastã secþiune Luca a scos în evi-

denþã punctul culminant al respingerii lui
Isus de cãtre conducãtorii religioºi ai naþiunii,
care au acþionat în numele întregii naþiuni
ºi al lumii. De asemenea, Luca accentueazã
nevinovãþia lui Isus în câteva moduri pe care
autorii celorlalte Evanghelii nu le menþionea-
zã: (a) Luca relateazã cã Pilat a declarat de
trei ori cã Isus este nevinovat (23:4, 14, 22).
(b) Luca adaugã la cuvintele lui Pilat mãr-
turia lui Irod (23:15). (c) Luca Îl pune pe Isus
în contrast cu Baraba, care fusese închis pen-
tru revoltã ºi crimã (23:25). (d) Isus este
declarat nevinovat ºi de tâlharul care ºi-a
mãrturisit pãcatul ºi a recunoscut justeþea pe-
depsei lui (23:39-43). (e) Sutaºul a mãrturisit
cã Isus era neprihãnit (23:47). (f) mulþimea
s-a bãtut cu pumnii în piept, un gest care
arãta cã ei ºtiau cã este nevinovat (23:48).

1. IUDA SE HOTÃRÃªTE SÃ-L 
TRÃDEZE PE ISUS (22:1-6)
(MAT. 26:1-5, 14-16; MAR. 14:1-2, 
10-11; IOAN 11:45-53)
22:1-6. Luca a precizat cã moartea lui

Hristos a avut loc în ziua în care se serba
Paºtele, sãrbãtoarea anualã care amintea de
jertfirea mieilor în Egipt, când Dumnezeu i-a
cruþat pe evrei ºi i-a pedepsit pe egipteni (Ex.
12:1-28). Despre legãtura dintre Praznicul
azimilor ºi Paºte, vezi comentariile de la
Luca 22:7 ºi Ioan 19:14. Conducãtorii reli-
gioºi se temeau de norod (cf. Luca 19:47-
48; 20:19), dar totuºi cãutau un mijloc cum
sã omoare pe Isus. Iniþiativa trãdãrii i-a
aparþinut lui Iuda. Satana a intrat în Iuda
(cf. Ioan 13:27) ºi el s-a hotãrât sã-L dea în
mâinile lor pentru o sumã de bani. Luând
parte la moartea lui Isus, Satan ºi-a pregãtit
propria prãbuºire, pentru cã, prin moartea Sa,
Isus l-a înfrânt pe Satan ºi a biruit moartea
(Col. 2-15; Evr. 2:14).

2. PREGÃTIREA LUI ISUS PENTRU 
MOARTE (22:7-46)
Relatarea pregãtirii lui Isus pentru moar-

te include douã pãrþi în Evanghelia dupã
Luca: încheierea lucrãrii lui Isus, la masa de
Paºte împreunã cu ucenicii Lui cei mai
apropiaþi (v. 7-38) ºi ultimele Lui ore, în care
s-a rugat singur în grãdinã (v. 39-46).

Luca 21:29-22:6
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a. Isus la masa de Paºte (22:7-38)
(Mat. 26:17-35; Mar. 14:12-31; Ioan 13:1-38)
Evangheliile sinoptice vorbesc de masa

de Paºte, la care Isus a luat parte împreunã cu
ucenicii Sãi. Dar Evanghelia dupã Ioan aratã
cã Isus a murit pe cruce exact la ora la care
mielul trebuia jertfit, atunci când poporul
pregãtea masa de Paºte (Ioan 19:14). Acest
lucru poate fi explicat prin faptul cã Sãr-
bãtoarea azimilor þinea ºapte zile, dupã ziua
de Paºte, dar uneori toate cele opt zile erau
denumite „Paºtele“ (Luca 2:41; 22:1; Fapte
12:3-4), sau cele ºapte zile erau numite
„pregãtirea Sãptãmânii Paºtelui“ (în româ-
neºte, „ziua Pregãtirii Paºtelor“ — n. tr.; Ioan
19:14). O altã explicaþie este cã evreii folo-
seau în primul secol douã calendare diferite
dupã care serbau Paºtele. Conform acestei
explicaþii, Isus ºi ucenicii au celebrat Paºtele
înainte de crucificare, în timp ce fariseii ºi
cea mai mulþi dintre evrei foloseau un alt
calendar, conform cãruia mielul de Paºte era
jertfit chiar în ziua morþii lui Isus.

(1) Pregãtirea mesei de Paºte de cãtre 
ucenici
22:7-13. Chiar ºi în timpul acestor ultime

pregãtiri pentru moartea Sa, Isus a sãvârºit
minuni. De pildã El le-a spus cu exactitate
lui Petru ºi Ioan ce vor gãsi atunci când vor
merge sã pregãteascã Paºtele. Era uºor sã
recunoºti un om, ducând un ulcior cu apã,
pentru cã de regulã femeile cãrau apa de
la fântâni spre casele lor. Cei doi ucenici
trebuia sã spunã stãpânului casei cã Învã-
þãtorul doreºte sã foloseascã odaia pentru
oaspeþi, în care sã mãnânce Paºtele cu
ucenicii Sãi. Stãpânul casei credea probabil
în Isus, pentru cã i-a lãsat pe ucenici în casa
lui, ºi ei au pregãtit Paºtele.

(2) Învãþãtura lui Isus în timpul mesei 
(22:14-38). 
22:14-20. Isus i-a învãþat pe ucenici cã

moartea Sa însemna începutul unui legãmânt,
Legãmântul cel Nou. Simbolismul reprezen-
tat prin pâine ºi rodul viþei era menit sã arate
cã trupul ºi sângele lui Isus au fost necesare
pentru instituirea acestui Legãmânt Nou. 

Ultima învãþãturã a lui Isus despre Împã-
rãþie a avut loc la sfârºitul acestei mese. În
toatã cartea lui Luca astfel de ocazii au o va-
loare simbolicã. Isus a ºezut la masã cu
ucenicii Sãi, numiþi acum apostoli (cf. 6:13;
9:10; 17:5; 24:10).

Lui Isus Îi plãcea pãrtãºia cu aceºti oa-
meni care au crezut în mesajul Sãu despre
Împãrãþie. Ei L-au urmat ºi au crezut cã El era
cu adevãrat Mesia. Ucenicii au renunþat la tot

ce aveau pentru a-L urma. Ei au fost chemaþi
la o viaþã radicalã de ucenic. Isus i-a anunþat
cã acesta era ultimul Paºte pe care-l mânca
împreunã cu ei ºi pe care l-a dorit mult, pen-
tru cã de-acum nu va mai mânca  din el pânã
când va fi împlinit în Împãrãþia lui Dum-
nezeu (22:16; GBV; cf. v. 18). Multe din
evenimentele Vechiului Testament, inclusiv
Paºtele, prevesteau lucrarea lui Isus ºi Împã-
rãþia pe care o va instaura. Când se va insta-
ura Împãrãþia Sa, Paºtele va fi împlinit pentru
cã atunci Dumnezeu va aduce poporul Sãu, în
siguranþã, la odihnã.

Pâinea ºi vinul erau alimente obiºnuite,
nu doar pentru mesele de Paºte, ci pentru
fiecare masã din vremea ºi cultura aceea.
Aceste elemente au simbolizat „trupul“ Sãu,
sacrificiul pentru întreaga naþiune, ºi „sân-
gele“ Sãu. El a fost mielul de jertfã care tre-
buia sã ridice pãcatul lui Israel ºi al întregii
lumi (Ioan 1:29). Noul Legãmânt (despre care
se vorbeºte de mai multe ori în Vechiul
Testament, dar cel mai clar în Ier. 31:31-34),
care a fost o premisã obligatorie a Epocii
Împãrãþiei, a fost instituit prin sacrificiul lui
Isus (Luca 22:20). Noul Legãmânt asigura
regenerarea poporului lui Israel ºi posibili-
tatea ca Duhul Sfânt sã locuiascã individual
în oamenii din popor. Credincioºii din epoca
Bisericii au ºi ei parte de aceste binecuvântãri
spirituale: regenerarea ºi rãmânerea Duhului
în ei (1 Cor. 11:25-26; 2 Cor. 3:6; Evr. 8:6-7).

22:21-23. Isus le-a mai fãcut de cunoscut
cã trãdãtorul era unul dintre cei adunaþi
acolo, care lua parte la masa de Paºte.
Calculele lui Iuda ºi planul suveran al lui
Dumnezeu pentru moartea lui Isus nu sunt
vãzute separat (v. 22). Isus trebuia sã moarã,
pentru cã moartea Sa era baza mântuirii pen-
tru întreaga omenire ºi singurul mijloc de a
scãpa de blestemul pãcatului. Dar trãdãtorul
avea sã dea socotealã pentru ceea ce a fãcut.
Se pare cã ucenicii aveau încredere deplinã în
Iuda, pentru cã ei nu ºtiau cine va fi acela
care va face lucrul acesta (v. 23).

22:24-30. Atitudinea ucenicilor care
doreau sã ºtie care din ei avea sã fie socotit
ca cel mai mare, era surprinzãtoare, având în
vedere ceea ce le spusese Isus, cã unul din ei
Îl va trãda. Isus le-a spus atunci cã aºa gân-
desc doar pãgânii. Ucenicii lui Mesia nu tre-
buie sã se gândeascã la astfel de lucruri. În
loc ca un ucenic sã doreascã sã fie cel mai
mare, el trebuie sã doreascã sã fie cel ce
slujeºte (diakonôn, „slujeºte umil“, v. 27).
Ucenicii trebuie sã doreascã sã fie ca Isus. În
f inal e i vor avea locur i de onoare în
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Împãrãþia Sa, pentru cã au fost cu Isus în
încercãrile Lui. Ei vor avea pãrtãºie cu El ºi
vor sta pe scaune de domnie ca sã judece
cele douãsprezece seminþii ale lui Israel
(cf. Mat. 19:28).

22:31-34. Isus a mai dezvãluit faptul cã
Petru se va lepãda de El de trei ori în aceeaºi
noapte, înainte de a cânta… cocoºul. Totuºi,
El l-a asigurat pe Petru cã, deºi Satan dorea
sã-i cearnã pe ucenici (vã este la plural ºi în
gr.) ca grâul (i.e., a-i trece prin momente
dificile), credinþa lui Petru nu se va pierde. El
se va întoarce la Dumnezeu ºi va fi con-
ducãtorul ucenicilor (conducãtorul grupului
format din fraþii sãi). Petru a protestat, cre-
zând cã este puternic, ºi a afirmat cã pentru
Isus ar fi în stare sã meargã chiar ºi în tem-
niþã ºi la moarte.

22:35-38. Isus le-a spus ucenicilor cã
n-au dus lipsã de nimic câtã vreme au lucrat
cu El ºi pentru El (cf. 9:3). Totuºi, acum când
El le va fi luat, ei ar trebui sã se pregãteascã
pentru lucrarea de misiune, luând cu ei o
pungã… o traistã… o sabie, pentru protec-
þia personalã. Isus trebuia sã moarã în curând
ºi sã fie pus în numãrul celor fãrãdelege, un
citat din Isaia 53:12.

Când ucenicii i-au rãspuns cã au douã
sãbii, Isus le-a spus: Destul! Acest rãspuns
a fost interpretat în cel puþin patru feluri:
(1) Unii au înþeles aceste cuvinte ca o mus-
trare adresatã ucenicilor. Dacã aºa stau
lucrurile, atunci Isus a vrut sã spunã: „Destul
cu astfel de vorbe!“ (Leon Morris, The Gos-
pel according to St. Luke: An Introduction
and Commentary, p. 310) (2) Alþii considerã
cã aceste cuvinte înseamnã cã douã sãbii sunt
de ajuns pentru a arãta neputinþa umanã de a
împiedica planul lui Dumnezeu pentru moar-
tea lui Isus. Sãbiile nu puteau opri împlinirea
planului ºi scopului lui Dumnezeu. (3) Isus   a
spus pur ºi simplu cã douã sãbii sunt sufi-
ciente pentru cei doisprezece. (4) Alþii au
considerat cã aceastã expresie are legãturã cu
textul din Isaia ºi au înþeles cã Isus voia sã
spunã cã, având cele douã sãbii, ucenicii
puteau fi consideraþi în afara legii, sau cri-
minali. Acest ultim punct de vedere pare a fi
de preferat. 

b. Isus pe muntele Mãslinilor (22:39-46)
(Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42)
Relatarea despre rugãciunea lui Isus în

Ghetsimani este întâlnitã doar în Evangheli-
ile Sinoptice, nu ºi în cea a lui Ioan. Totuºi,
Ioan a spus cã Isus a mers într-o „grãdinã“ ºi
Iuda „ºtia ºi el locul acela“ pentru cã „Isus de

multe ori se adunase acolo cu ucenicii Lui“
(Ioan 18:1-2). Faptul cã în ultimele Sale ore
Isus face faþã ispitei într-o grãdinã (Luca
22:46), are o semnificaþie profundã. Omul a
cãzut în pãcat datoritã ispitirii lui într-o grã-
dinã. Isus, „ultimul Adam“ (1 Cor. 15:45), nu
a cedat ispitei, cum a fãcut primul Adam, ci a
fãcut voia lui Dumnezeu.

22:39-44. Luca a precizat cã locul era
muntele Mãslinilor. Matei ºi Marcu spun cã
locul se numea Ghetsimani, care însemna
„presã de mãsline.“ „Grãdina“ erau un crâng
de mãslini pe Muntele Mãslinilor (Ioan 18:
1, 3).

Isus a început sã se roage cu înfocare
ca sã fie scutit de încercare, dar totuºi ªi-a
supus voinþa Tatãlui Sãu. Pentru cã ucenicii
dormeau, Isus se ruga singur, luptându-Se cu
ispita de a abandona planul Tatãlui, care era
ca Fiul sã moarã ºi sã poarte pãcatele întregii
lumi. Cuvintele Sale arãtau cã El nu era preo-
cupat de propriile Sale interese, ci de cele ale
Tatãlui (Luca 22:42). Numai Luca a precizat
cã un înger a venit la Isus în grãdinã sã-L
întãreascã (v. 43). Isus era într-un chin ca de
moarte, iar sudoarea I se fãcuse ca niºte
picãturi mari de sânge. Poate cã Luca a
fãcut aluzie la cuvintele lui Dumnezeu, care
i-a spus lui Adam cã îºi va mânca pâinea în
sudoarea feþei sale (Gen. 3:19).

22:45-46. Isus a venit la ucenici ºi i-a
gãsit adormiþi de întristare. Ucenicii erau
deprimaþi din cauzã cã Isus le spusese cã va
muri. Ei nu înfruntau doar un pericol fizic,
gata sã vinã asupra lor, ci aveau de fãcut faþã
unui pericol spiritual în timp ce ispita se
dezlãnþuia asupra lor în grãdinã. De douã ori
Isus le-a spus sã se roage ca sã nu cadã în
ispitã (v. 40, 46).

3. ISUS ESTE TRÃDAT (22:47-53)
(MAT. 26:47-56; MAR. 14:43-50; 
IOAN 18:3-11)
22:47-53. Luca a prezentat trei elemente

ale arestãrii ºi judecãrii lui Isus. Primul as-
pect este cã Isus ºtia cã Iuda îl va trãda (v.
47-48). O mare gloatã, incluzându-i pe con-
ducãtorii religioºi (v. 52) ºi pe soldaþi (Ioan
18:12) a venit în grãdinã, iar Iuda mergea în
fruntea lor. Iuda se înþelesese cu oamenii
care-l însoþeau sã le dea un semn — el Îl va
sãruta pe Cel pe care ei trebuia sã-L aresteze.
Cuvintele lui Isus aratã cã El ºtia deja totul
despre trãdare, inclusiv semnul secret al lui
Iuda.

În al doilea rând, Isus a arãtat compasi-
une pentru oameni chiar ºi în timp ce era
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arestat (Luca 22:49-51). Dupã ce Petru a
retezat urechea robului marelui preot (care se
numea Malhu, Ioan 18:10), folosind una din
cele douã sãbii pe care le aveau ucenicii
(Luca 22:38), Isus l-a vindecat pe rob.

În al treilea rând, Isus a scos în evidenþã
ipocrizia conducãtorilor religioºi (v. 52-53).
Isus i-a întrebat de ce nu L-au arestat în zilele
cât era cu ei în Templu. Motivul era evident:
temându-se de oameni, ei au cãutat o cale
de a-L aresta în secret (19:48; 20:19; 22:2).
De aceea Isus le-a spus: acesta este ceasul
vostru ºi puterea întunericului (v. 53). Nu
numai cã veniserã sub protecþia întunericu-
lui, dar ºi acþionau ca forþe ale întunericului
pentru a-l omorî pe Mesia. Evenimentele
petrecute în grãdinã au luat sfârºit în jurul
orei 2:30 dimineaþa, pentru cã cele ºase jude-
cãþi ale lui Isus s-au încheiat pânã la ziuã, iar
la ora nouã dimineaþa Isus era deja pe cruce.
Arestarea din grãdinã a fost ilegalã pentru cã
a avut loc noaptea ºi a fost fãcutã cu ajutorul
unui acuzator plãtit pentru aceasta.

4. JUDECAREA LUI ISUS (22:54-23:25)
Isus a trecut prin ºase judecãþi: trei îna-

intea oficialitãþilor evreieºti ºi trei înaintea
oficialitãþilor romane (vezi lista acestor
judecãþi la Mat. 26:57-58). Luca a redat doar
douã din cele trei judecãþi ale evreilor.

a. La casa marelui preot (22:54-65)
(Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-54, 65-72; 
Ioan 18:12-18, 25-27)
22:54. Isus a fost dus în casa marelui

preot, Caiafa (Mat. 26:57; Ioan 18:13; cf.
comentariilor de la Luca 3:2 ºi consultã dia-
grama familiei lui Ana de la Fapte 4:5-6).
Dar mai întâi Isus a fost dus la socrul lui
Caiafa, Ana, care era încã un om influent
(Ioan 18:13). Petru a rãmas loial promisiunii
sale pânã la acest punct (Luca 22:33), urmân-
du-L pe Isus, chiar dacã acest lucru i-ar fi
putut aduce moartea.

22:55-62. Pe parcursul a doar câteva ore
Petru s-a lepãdat de trei ori de Isus, aºa cum
i s-a prezis (v. 34). Dezicerea lui Petru de
Isus a fost un proces progresiv, de fiecare
datã Petru fiind mai vehement (v. 57-58, 60).
Dupã ce a cântat cocoºul, Isus S-a întors
ºi s-a uitat þintã la Petru. Valul de eveni-
mente, împreunã cu privirea lui Isus, i-au
adus aminte lui Petru de cuvintele pe care
Isus i le spusese cu o searã înainte. Petru a
înþeles ceea ce fãcuse. Plânsul lui amar arãta
cã era cu inima zdrobitã pentru cã s-a lepã-
dat de Isus.

22:63-65. În timp ce era la marele preot,
oamenii care-L pãzeau pe Isus Îl batjo-
coreau ºi-L bãteau. Legându-l la ochi, ei Îl
loveau ºi-I cereau sã prooroceascã cine L-a
lovit. Probabil cã ei cunoºteau afirmaþiile
Lui, dar aveau o înþelegere greºitã a profeþiei.

b. La sfatul bãtrânilor (22:66-71)
Mat. 26-59-66; Mar. 14:55-64; 
Ioan 18:19-24)
22:66-67a. Soborul bãtrânilor (cunoscut

ºi sub numele de Sinedriu) era corpul judecã-
toresc oficial al evreilor. Acest for constituia
curtea finalã de apel. Dacã ei Îl gãseau vi-
novat pe Isus, acesta era ultimul cuvânt —
însemna cã poporul L-a gãsit vinovat. Ei au
aºteptat pânã s-a fãcut ziuã, pentru cã era
ilegal sã se întruneascã noaptea. Adunarea
bãtrânilor dorea sã ºtie dacã Isus este
Hristosul, adicã dacã El afirmase cã este
Mesia. În acel moment ei nu erau interesaþi
de alte acuzaþii. Deoarece Sinedriul ºtia cã
Isus a afirmat cã este Mesia, poate cã a dorit
sã-i ofere posibilitatea de a retracta aceastã
afirmaþie. Sau poate cã ei au încercat sã-L
facã de ruºine faþã de cei care L-au urmat.

22:67b-70. Isus a reafirmat autoritatea
Sa ca Mesia, Cel care, dupã moartea, învierea
ºi înãlþarea Sa, va ºedea la dreapta puterii lui
Dumnezeu, un loc de onoare (cf. Ps. 110:1;
Fapte 2:33; 5:31; Ef. 1:20; Col. 3.1; Evr. 1:3;
8:1; 10:12; 12:2; 1 Pet. 3:22). De asemenea,
El a spus clar Soborului cã este Fiul lui
Dumnezeu.

22:71. Cei adunaþi în Sobor au decis cã
aveau o mãrturie care le era de ajuns. Din
punctul lor de vedere Isus era vinovat de
blasfemie. Aºa cã au hotãrât sã-L dea pe mâ-
na romanilor. Soborul putea pronunþa sen-
tinþa, dar evreii în cel timp nu puteau hotãrî
condamnarea cuiva la moarte. Numai Roma
putea da aceastã sentinþã. Chiar dacã Isus a
sãvârºit minuni mesianice, conducãtorii
poporului au refuzat sã creadã în El. Ei au
acþionat în numele poporului, respingându-L
pe Hristos.

c. Înaintea lui Pilat (23:1-7)
(Mat. 27:1-2, 11-14; Mar. 15:1-5; 
Ioan 18:28-38)
23:1-7. Soborul a decis sã-l ducã pe Isus

la autoritãþile romane. Ajungând în faþa lui
Pilat, guvernatorul Iudeii (3:1; cf. 13:1), ei
au început sã-I aducã acuzaþii false lui Isus.
Ei au spus cã El a refuzat sã plãteascã bir
Cezarului, deºi Isus spusese exact invers
(20:25). Iar acuzaþia privitoare la blasfemie
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— cã El este Hristosul, Împãratul — au
spus-o în aºa fel ca Isus sã parã un rãzvrãtit
(23:2). Pilat a afirmat clar cã Isus este nevi-
novat (v. 4). Totuºi, pentru cã liderii evrei au
insistat cã Isus este vinovat, Pilat L-a trimis
la Irod, „tetrarhul Galileii“ (3:1), care se
afla ºi el în Ierusalim în zilele acelea.

d. Înaintea lui Irod (23:8-12)
23:8-12. Isus i-a spus lui Pilat cine este

El (v. 3), dar a refuzat în mod repetat sã-i
rãspundã lui Irod, care dorea mai demult
sã-L vadã fãcând vreo minune. Irod ºi-a
arãtat adevãratele sentimente faþã de Isus
când s-a alãturat ostaºilor care-l batjocoreau
ºi L-au îmbrãcat ca pe un fals rege. Apoi Irod
L-a trimis înapoi la Pilat, fãrã sã mai judece
acest caz. 

e. Înaintea lui Pilat pentru sentinþã 
(23:13-25)
(Mat. 27:15-26; Mar. 15:6-15; 
Ioan 18:39-19:16)
23:13-17. Pilat a spus norodului cã El

nu poate face altceva decât sã punã sã-L batã
pe Isus, iar apoi Îi va da drumul, pentru cã
n-a fãcut nimic vrednic de moarte. (V. 17,
care lipseºte din multe manuscrise, nu apare
în NIV.)

23:18-25. În ciuda faptului cã autoritatea
romanã a gãsit cã Isus nu fãcuse nimic vred-
nic de moarte, evreii au început sã strige în
gura mare ca în locul lui Isus sã fie eliberat
Baraba, cunoscut pentru cã se rãzvrãtise.
Uimitor era faptul cã oamenii doreau sã aibã
în libertate un rãzvrãtit ºi un ucigaº, decât
sã-L aibã pe Mesia. Ei au preferat mai
degrabã sã fie alãturi de un pãcãtos decât de
Cel care le putea ierta pãcatele. Pilat voia
sã-I dea drumul lui Isus, afirmând pentru
a treia oarã nevinovãþia Lui, dar în final a
hotãrât sã le împlineascã cererea ºi L-a dat
pe Isus în mâinile lor.

5. CRUCIFICAREA LUI ISUS (23:26-49)
(MAT. 27:32-56; MAR. 15:21-41; 
IOAN 19:17-30)
Crucificarea era o metodã de execuþie

obiºnuitã în Imperiul Roman. Probabil cã era
cel mai crud ºi mai dureros mod de execuþie
pe care-l cunoºteau romanii. Crucificarea era
rezervatã pentru cei mai înrãiþi criminali; prin
lege, un cetãþean roman nu putea fi crucificat.
În mod obiºnuit moartea prin crucificare era
lentã, de lungã duratã, dar Isus a murit într-un
timp foarte scurt, pentru cã El de bunã voie
„ªi-a dat duhul“ (v. 46).

23:26-31. Un om cu numele Simon din
localitatea Cirena, din nordul Africii, a fost
obligat sã poarte crucea lui Isus spre locul
execuþiei. Pe drum Isus i-a avertizat pe
oameni despre venirea persecuþiei asupra lor.
Pentru cã Isus mergea spre cruce, timpul
Împãrãþiei s-a amânat ºi urmau vremuri de
necaz pentru popor (cf. Osea 10:8; Apo. 6:15-
17). Mesajul lui Isus fusese respins câtã
vreme El a fost prezent fizic printre ei. Cu cât
mai mult urma sã fie respins în anii care
urmau sã vinã (Luca 23:31)!

23:32-43. Luca n-a arãtat, aºa cum au
fãcut Matei ºi Ioan, cum s-au împlinit cele
spuse de Vechiul Testament legate de moar-
tea lui Isus. Aceasta, pentru cã scopul lui
Luca era de a arãta cã Isus a fost Mesia care
a iertat pãcatele chiar ºi în timp ce murea.
Isus a cerut Tatãlui sã-i ierte pe cei care-L
omorau (v. 34) ºi l-a iertat pe unul dintre
tâlharii care erau rãstigniþi împreunã cu El (v.
43). Chiar ºi în timp ce murea, Isus a avut
puterea de a-i împãca pe oameni cu Dum-
nezeu. ªi aceasta în timp ce fruntaºii îºi
bãteau joc de El (v. 35), ostaºii de asemenea
(v. 36-37), iar unul din tâlharii rãstigniþi Îl
batjocorea ºi el (v. 39).

23:44-49. Luca a consemnat patru lu-
cruri care s-au întâmplat la moartea lui Isus.
În primul rând, douã evenimente simbolice
au avut loc în timp ce Isus era pe cruce. A
venit un întunerec peste toatã þara, timp
de trei ore, de la ceasul al ºaselea (amiaza),
pânã la ceasul al nouãlea (ora trei dupã
amiazã). Isus le spusese celor care L-au
arestat: „acesta este ceasul vostru ºi puterea
întunericului“ (22:53). Întunerecul domnea
datoritã crucificãrii sale. Un alt eveniment
simbolic a fost cã perdeaua dinlãuntru
Templului (care separa Sfânta Sfintelor de
restul Templului) s-a rupt prin mijloc.
Aceastã perdea îi separa pe oameni de locul
în care se prezenta Dumnezeu. Ruperea
perdelei de sus în jos (Mat. 27:51) simboliza
faptul cã acum, datoritã morþii lui Isus,
oamenii aveau acces liber la Dumnezeu, ceea
ce nu puteau avea prin jertfele pe care le
aduceau ei (Rom. 5:2; Ef. 2.18; 3:12). Isus
era singura Jertfã care putea sã-i facã pe
o a m e n i s ã a i b ã o r e l a þ i e c o r e c t ã c u
Dumnezeu.

În al doilea rând, Luca a consemnat cã
moartea lui Isus s-a întâmplat pentru cã El a
vrut aºa. Prin faptul cã ªi-a dat duhul (Luca
23:46), El ªi-a dat viaþa de bunã voie (Ioan
10:15, 17-18).

În al treilea rând, chiar ºi sutaºul roman
a mãrturisit cã Isus era neprihãnit, ceea ce
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însemna ºi cã era nevinovat (Luca 23:47). La
fel ca mulþi alþii din Evanghelia dupã Luca,
ºi el L-a slãvit pe Dumnezeu.

În al patrulea rând, tot norodul care asis-
ta la moartea Sa era plin de jale (v. 48-49).

6. ÎNGROPAREA LUI ISUS (23:50-56)
(MAT. 27:57-61; MAR. 15:42-47; 
IOAN 19:38-42)
23:50-56. Autorii celor patru Evanghelii

au prezentat detalii ale îngropãrii lui Isus cu
scopul de a demonstra cã Isus a fost într-ade-
vãr mort. Toate pregãtirile pentru îngroparea
Sa nu ar fi fost necesare dacã Isus nu ar fi
murit cu adevãrat. Moartea lui Mesia a fost
necesarã pentru cã altfel nu putea fi vorba
despre înviere. 

Interesant este faptul cã deºi Sinedriul
ceruse moartea lui Isus, un sfetnic al Sobo-
rului, numit Iosif, nu a fost de acord cu
sentinþa. Aceasta pentru cã aºtepta ºi el
Împãrãþia lui Dumnezeu ºi credea cã Isus
este Mesia. El era în secret un ucenic al lui
Isus (Mat. 27:57; Ioan 19:38). Pentru cã-L
iubea pe Isus, el L-a înmormântat în propriul
sãu mormânt (Mat. 27:60).

Isus a murit în ziua Pregãtirii (despre
care cei mai mulþi presupun cã a fost vinerea),
înainte sã înceapã ziua Sabatului.

B. Învierea ºi arãtãrile lui Isus (cap. 24)
Capitolul final al cãrþii lui Luca redã

întâmplãrile în care mai mulþi oameni s-au
întâlnit în mod direct cu Mesia Cel înviat. În
fiecare caz oamenii au fost triºti din cauza
morþii lui Isus. Dar dupã întâlnirea cu El au
fost plini de bucurie ºi-L lãudau pe Dum-
nezeu. (Consultã lista cu arãtãrile lui Isus
dupã înviere de la Mat. 28:1-4.)

1. FEMEILE ªI APOSTOLII (24:1-12)
(MAT. 28:1-10; MAR. 16:1-8; 
IOAN 20:1-10).
24:1-9. Primii oameni care au aflat de

învierea lui Isus au fost femeile care-L
urmaserã cu credincioºie. Ele au aflat primele
despre înviere datoritã devotamentului lor.
Dupã moartea lui Isus ele au adus, în ziua
întâi a sãptãmânii (cf. 23:55-56), miresme-
le pe care le pregãtiserã pentru îngroparea
lui Isus. Ele n-au gãsit trupul Domnului,
motivul pentru care veniserã. În schimb, au
vãzut doi bãrbaþi îmbrãcaþi în haine strã-
lucitoare, o referire evidentã la fiinþe ange-
lice. Aceºti oameni le-au reamintit cuvintele
pe care Isus le spusese despre crucificarea ºi
învierea Sa (9:31; 18:31-34). Femeile au

mers sã povesteascã aceste lucruri apostolilor
ºi tuturor celorlalþi (24:9).

24:10-12. Apostolii n-au crezut ceea ce
le-au spus femeile, pentru cã li se pãreau…
basme. Ei vãzuserã doar cã Isus murise ºi cã
a fost îngropat. Dar Petru a dat fuga la
mormânt ºi a gãsit totul aºa cum au spus
femeile. Totuºi, încã n-a înþeles nimic din
cele întâmplate.

2. ISUS SE ARATÃ UCENICILOR 
(24:13-49)
În aceste douã apariþii ale lui Isus — în

faþa a doi ucenici (v. 13-15) ºi înaintea uceni-
cilor adunaþi la un loc (v. 36-49) — Isus i-a
învãþat pe ucenici cã tot ceea ce se întâmplase
sub ochii lor era scris în Vechiul Testament.
Ucenicii n-au înþeles ce se întâmplase în
ultimele zile, decât dupã ce Isus le-a explicat
din Vechiul Testament cã Mesia trebuia sã
moarã.

a. Isus Se aratã la doi ucenici (24:13-35)
(Mar. 16:12-139
24:13-16. Doi dintre ucenicii lui Isus

mergeau spre Emaus, care era la o depãrtare
de ºaizeci de stadii (nord-vest) de Ierusalim
(aprox. 11 km — n. tr.). Ei vorbeau… des-
pre tot ce se întâmplase, adicã despre vestea
cã Isus înviase (v. 19-24). Când Isus S-a
apropiat de ei, n-au putut sã-L cunoascã.

24:17-24. Când Isus le-a cerut sã-I
explice lucrurile despre care discutau, ei I-au
prezentat punctul de vedere pe care-l avea
întreaga naþiune în acel moment. Cei doi,
dintre care unul era Cleopa, I-au spus cã
vorbeau despre Isus din Nazaret. Cleopa a
fãcut observaþia cã cel care mergea cu ei era
singurul strãin acolo în Ierusalim care nu
ºtia ce s-a întâmplat în el zilele acestea. Prin
aceasta, Luca dorea sã scoatã în evidenþã
faptul cã lucrarea ºi moartea lui Isus erau
cunoscute de fiecare locuitor al cetãþii ºi de
cea mai mare parte a poporului. Întreaga
naþiune era datoare sã-L accepte pe Mesia.

Cei doi oameni au mai spus: preoþii cei
mai de seamã ºi mai marii noºtri L-au dat
sã fie osândit la moarte. La fel ca mulþi alþii,
ºi aceºtia doi credeau cã Isus este Acela care
va izbãvi pe Israel, adicã Mesia, care va
aduce Împãrãþia (cf. cuvintelor lui Simeon
din 2:30 ºi ale Anei din 2:38). Ei I-au povestit
chiar ºi despre înviere, aºa cum auziserã de la
niºte femei. În ciuda tuturor acestor lucruri,
ei erau încã triºti.

24:25-27. Isus i-a certat pentru cã nu au
crezut ºi nu au înþeles. El a început sã le
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explice, de la Moise ºi de la toþi proorocii,
ce spunea Scriptura despre El. Înseamnã cã El
ºtia cã aceºti ucenici ar fi trebuit sã priceapã
din Vechiul Testament tot ceea ce se întâm-
plase.

24:28-35. Doar atunci li s-au deschis o-
chii ºi L-au cunoscut, când El a luat pâinea,
a frânt-o ºi le-a dat-o. Aceastã întâmplare i-a
fãcut pe cei doi sã se întoarcã înapoi la Ieru-
salim (11 km) ºi sã le spunã despre înviere
celor unsprezece ºi altora care erau adunaþi
la un loc. Cei doi erau acum încredinþaþi de
adevãrul pe care-l auziserã cu privire la în-
vierea lui Isus, pentru cã L-au vãzut ei înºiºi.
Ucenicii  care erau adunaþi acolo aveau acum
cel puþin trei relatãri despre înviere: femeile,
Petru ºi Cleopa împreunã cu însoþitorul lui.
Cu toate acestea, ei încã nu înþelegeau (cf.
v. 38).

b. Isus se aratã ucenicilor (24:36-49)
(Mat. 28:16-20; Mar. 16:14-18; 
Ioan 20:19-23)
La aceastã apariþie observãm trei lucruri

evidente în legãturã cu Isus.
24:36-43. Mai întâi, Isus a dovedit uce-

nicilor Sãi cã a înviat în mod real. Nu numai
cã a stat în prezenþa lor ºi au putut sã-L vadã
ºi sã-I vadã rãnile (v. 39-40), dar a ºi mâncat
(o bucatã de peºte fript) înaintea lor pentru
a le arãta cã nu este un duh.

24:44-47. În al doilea rând, Isus le-a
vorbit ucenicilor despre tot ce este scris în
Vechiul Testament despre Mesia. Legea lui
Moise, Proorocii ºi Psalmii erau cele trei
diviziuni ale Vechiului Testament la care se
fãcea referire uneori în timpul lui Isus.
(Totuºi, în cele mai multe cazuri se considerã
cã Moise ºi Proorocii cuprindeau tot VT; ex.,
v. 27.) Cu alte cuvinte, El le-a arãtat din
diferite pãrþi ale Vechiului Testament (ex.,
Deut. 18:15; Ps. 2:7; 16:10; 22:14-18; Is. 53;
16:1) cã El este Mesia care trebuia sã sufere
ºi sã învie din morþi (Luca 24:46; cf. v. 26).
Datoritã morþii ºi învierii Sale, mesajul
despre pocãinþã ºi iertarea pãcatelor putea
fi predicat de ei tuturor neamurilor, în
Numele Lui, începând din Ierusalim, pen-
tru cã ei au fost martori ai morþii ºi învierii
Sale. Aceste afirmaþii vor alcãtui structura
pentru urmãtoarea carte a lui Luca (cf. Fapte
1:8).

24:48-49. Isus le-a poruncit ucenicilor sã
rãmânã în cetate, în Ierusalim, pânã când vor
primi putere de sus, o referire clarã la Duhul
Sfânt (Fapte 1:8), fãgãduinþa Tatãlui.

3. DESPÃRÞIREA LUI ISUS DE 
UCENICII SÃI (24:50-53)
(MAR. 16:19-20)
24:50-53. În vecinãtatea localitãþii Beta-

nia, pe Muntele Mãslinilor, Isus a fost înãlþat
la cer (cf. Fapte 1:9-11). Ucenicii s-au închi-
nat, având o mare bucurie, ºi tot timpul
stãteau în Templu ºi lãudau ºi binecuvân-
tau pe Dumnezeu. Aºa cum se poate vedea
frecvent în Evanghelia dupã Luca, credin-
cioºii au venit în faþa lui Isus cu bucurie (cf.
comentariilor de la 2:18) ºi laudã. Aceastã
atitudine a ucenicilor pregãteºte scena pentru
urmãtoarea carte pe care Luca o scrie ºi care
începe cu întoarcerea ucenicilor la Ierusalim
ºi rãmânerea lor acolo pânã la venirea
Duhului Sfânt (Fapte 1:4-14).
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INTRODUCERE

Autorul
Dovezi interne. În sensul strict al terme-

nului, a Patra Evanghelie este anonimã. În
text nu se dã numele autorului. Acest lucru
nu este surprinzãtor pentru cã o Evanghelie
diferã ca formã literarã de o epistolã, sau o
scrisoare. Scrisorile lui Pavel încep fiecare cu
numele lui, aºa cum era obiceiul autorilor de
scrisori din lumea anticã. Nici unul dintre
autorii celor patru Evanghelii nu s-a identifi-
cat pe sine însuºi dupã nume. Dar acest lucru
nu înseamnã cã nu putem ºti cine le-au scris.
Un autor se poate dezvãlui singur în scrierea
lui, sau lucrarea lui poate fi cunoscutã foarte
bine în tradiþie ca provenind de la el. 

Dovezile interne asigurã urmãtorul lanþ
de conexiuni privitoare la autorul celei de a
patra Evanghelii. (1) În Ioan 21:24 cuvântul
„le-a“ (referitor la „lucrurile“ — n.tr.) se
referã la întreaga Evanghelie, nu numai la
ultimul capitol. (2) „Ucenicul“ din 21:24
era „ucenicul pe care-l iubea Isus“ (21:7).
(3) Conform 21:7 este sigur cã ucenicul pe
care-l iubea Isus era una dintre cele ºapte
persoane menþionate în 21:2 (Simon Petru,
Natanael, cei doi fii ai lui Zebedei ºi alþi doi
ucenici). (4) „Ucenicul pe care-l iubea Isus“
a stat lângã Domnul la ultima cinã ºi Petru
i-a fãcut semn (13:23-24). (5) Trebuie sã fi
fost unul dintre cei doisprezece, pentru cã
numai ei erau cu Domnul la ultima cinã (cf.
Mar. 14:17; Luca 22:14). (6) În Evanghelie,
Ioan este foarte aproape de Petru ºi putem
trage concluzia cã fãcea parte din cercul celor
trei ucenici mai apropiaþi (cf. Ioan 20:2-10;
Mar. 5:37-38; 9:2-3; 14:33). Deoarece Iacov,
fratele lui Ioan, a murit în anul 44 d.Hr., nu
a fost el autorul Evangheliei (Fapte 12:2).
(7) „Celãlalt ucenic“ (18:15-16) se poate
referi la „ucenicul pe care-l iubea Isus“  pen-
tru cã aºa este numit în 20:2. (8) „Ucenicul pe
care-l iubea Isus“ a fost la cruce (19:26), iar
19:35 se poate referi tot la el. (9) Afirmaþia
autorului: „noi am privit slava Lui“ (1:14)
provine de la un martor ocular (cf. 1 Ioan
1:1-4).

Þinând seama de toate aceste fapte,
existã o bazã pentru a afirma cã autorul celei
de a Patra Evanghelii a fost Ioan, fiul unui
pescar numit Zebedei.

Dovezi externe. Dovezile externe se refe-
rã la atribuirea tradiþionalã a paternitãþii cãr-
þii, bine cunoscutã în Bisericã. Policarp (ca.
69-155 d.Hr.) a vorbit despre contactul lui cu
Ioan. Irenaeus (ca. 130-200 d.Hr.), episcopul
Lionului, l-a auzit pe Policarp ºi a mãrturisit
cã „Ioan, ucenicul Domnului, care ºi-a reze-
mat capul pe pieptul Lui, a publicat el însuºi
o Evanghelie în timpul ºederii sale în Efes,
în Asia“ (Against Heresies 3.1). Policrate,
Clement din Alexandria, Tertullian ºi alþi
pãrinþi de mai târziu au sprijinit aceastã
tradiþie. Eusebiu a afirmat cã apostolii Matei ºi
Ioan au scris cele douã Evanghelii care le
poartã numele (The Ecclesiastical History
3.24. 3-8).

Locul scrierii. Tradiþia externã spune cu cer-
titudine cã Ioan a venit la Efes dupã ce Pavel
înfiinþase biserica ºi a lucrat în acest oraº mai
mulþi ani (cf. Eusebius, The Ecclesiastical
History 3. 24. 1). În sprijinul acestei tradiþii
vine Apocalipsa 1:9-11. Pe când Ioan era exi-
lat în Patmos, o insulã de pe coasta Asiei
Mici, el a scris celor ºapte biserici asiatice,
dintre care prima era Efes. Este foarte proba-
bil cã a patra Evanghelie sã fi fost scrisã la
Efes.

Data. Data scrierii Evangheliei lui Ioan se
situeazã probabil între 85 ºi 95 d.Hr. Unii
critici au încercat sã-i atribuie o datã mai târ-
zie, chiar ºi 150 d.Hr., pe baza presupuselor
asemãnãri ale cãrþii cu scrierile gnostice sau
considerãrii cã ar fi fost necesarã o perioadã
mai lungã de dezvoltare a teologiei Bisericii.
Descoperirile arheologice care atestã auten-
ticitatea textului lui Ioan (ex., Ioan 4:11; 5:2-
3), studiul cuvintelor (ex., synchrôntai, 4:9),
manuscrisele descoperite (ex., P52) ºi manu-
scrisele de la Marea Moartã au adus dovezi
concludente în sprijinul unei date timpurii a
scrierii lui Ioan. De aceea, astãzi se pot
întâlni frecvent cercetãtori neconservatori care

263

IOAN
Edwin A. Blum

Ioan.qxd  04.01.2005  21:58  Page 263



susþin o datã foarte timpurie pentru scrierea
Evangheliei, chiar între 45 ºi 66 d.Hr. O datã
timpurie este posibilã. Dar aceastã Evanghe-
lie a fost cunoscutã în Bisericã drept a „patra“
Evanghelie ºi primii pãrinþi ai Bisericii au
crezut cã ea a fost scrisã atunci când Ioan era
bãtrân. De aceea, data cea mai probabilã se
situeazã între 85 ºi 95 d.Hr. Textele din Ioan
21:18, 23 fac necesarã trecerea unei perioade
pânã când Petru a ajuns deja bãtrân, Ioan
trãind ºi dupã moartea lui.

Scopul. Scopul Evangheliei lui Ioan, declarat
în 20:31, era sã consemneze „semne“ fãcute de
Isus astfel încât cititorii sã creadã în El. Dar
fãrã îndoialã cã autorul a avut ºi alte scopuri.
Unii au susþinut cã Ioan ar fi scris împotriva
iudaismului din sinagogi, împotriva gnosti-
cilor sau a ucenicilor lui Ioan Botezãtorul.
Alþii cred cã Ioan a scris pentru a completa
celelalte Evanghelii. Evanghelia lui Ioan are
un evident scop de evanghelizare (la fel ca ºi
celelalte Evanghelii), de aceea nu este un
accident faptul cã a fost folositã foarte mult
în istoria Bisericii în acest scop.

Gloria celei de a patra Evanghelii. Mulþi
comentatori au în introducerile lor la a patra
Evanghelie o secþiune intitulatã „Problema
celei de a patra Evanghelii“. A patra Evan-
ghelie a constituit cea mai mare problemã în
studiile moderne despre Noul Testament. Dar
care este aceastã problemã? Cu mai mulþi ani
în urmã un critic a afirmat cã Isus din Evan-
gheliile sinoptice (Matei, Marcu ºi Luca) are
un caracter istoric, dar nu divin, în timp ce în
a patra Evanghelie El are un caracter divin,
dar nu istoric. Însã aceastã distincþie este în
mod clar gratuitã, pentru cã Evanghelia lui
Ioan începe printr-o afirmaþie directã a dum-
nezeirii depline a Cuvântului fãcut trup (1:1,
14). Iar spre sfârºitul Evangheliei avem
declaraþia lui Toma: „Domnul meu ºi Dum-
nezeul meu“ (20:28). Isus Hristos are un carac-
ter atât „divin“ (Dumnezeire) cât ºi istoric (a
trãit în realitate pe pãmânt). În concluzie,
ceea ce pentru mulþi critici reprezintã o pro-
blemã, este de fapt lucrul cel mai glorios al
Bisericii.

De asemenea, contrar concepþiilor unora,
scriitorii sinoptici, la fel ca ºi Ioan, prezintã
un Mesia divin. Dar Evanghelia lui Ioan
conþine o hristologie atât de clarã ºi de bine
definitã, încât teologia lui a îmbogãþit mult
Biserica. Cuvintele: „ªi Cuvântul S-a fãcut
trup“ (1:14), au devenit textul principal pen-
tru mediaþie ºi studiu al primilor pãrinþi ai

Bisericii. Ioan a prezentat întruparea —
Dumnezeu arãtat în trup — drept temelia
evangheliei. Aceasta este „gloria“, nu „pro-
blema“ celei de a patra Evanghelii.

Portretul distinct al lui Ioan. Când com-
parãm Evanghelia lui Ioan cu celelalte trei
Evanghelii, sesizãm imediat caracterul dis-
tinct al prezentãrii lui Ioan. Ioan nu include
arborele genealogic al lui Isus, naºterea, bote-
zul, ispitirea, alungarea demonilor, pildele,
schimbarea la faþã, instituirea Cinei Domnu-
lui, agonia din Ghetsimani sau Înãlþarea  Sa la
cer. Prezentarea lui Ioan subliniazã mai mult
lucrarea lui Isus din Ierusalim, sãrbãtorile po-
porului evreu, contactele lui Isus cu oameni
în discuþii particulare (ex., cap. 3-4; 18:28-
19:6) ºi preocuparea Sa faþã de ucenicii Sãi
(cap. 13-17). Partea principalã a Evangheliei
o constituie o „Carte a semnelor“ (2:1-12:50),
care prezintã ºapte minuni sau „semne“ ce
declarã cã Isus este Mesia, Fiul lui Dumne-
zeu. Aceastã „Carte a semnelor“ mai conþine
ºi discursurile extraordinare ale lui Isus care
explicã ºi proclamã semnificaþia semnelor.
De exemplu, dupã hrãnirea celor 5.000 de
oameni (6:1-15), Isus S-a prezentat pe Sine
drept Pâinea vieþii pe care o dã Tatãl pentru
viaþa lumii (6:25-35). O altã caracteristicã
remarcabilã ºi unicã a celei de a patra Evan-
ghelii este seria de afirmaþii „Eu sunt“ ale lui
Isus (cf. 6:35; 8:12; 10:7, 9, 11, 14; 11:25;
14:6, 15:1, 5).

Trebuie sã ne pãstrãm o perspectivã echili-
bratã privind caracterul distinct al acestei
Evanghelii. Evangheliile nu au fost scrise cu
scopul de a fi biografii. Fiecare scriitor a ales
dintr-o masã mult mai mare de informaþii
acel material care a servit scopului sãu. S-a
estimat cã citirea cu voce tare a tuturor cuvin-
telor ce au ieºit de pe buzele lui Isus, aºa cum
au fost citate de Matei, Marcu ºi Luca, ar
dura cam trei ore. Deoarece lucrarea lui Isus
a durat aproximativ trei ani, trei ore din toate
învãþãturile Sale ar însemna foarte puþin.
Fiecare Evanghelie consemneazã anumite
minuni sau pilde ºi omite altele.

Se cunosc urmãtoarele lucruri despre
relaþia dintre Ioan ºi Evangheliile sinoptice.
Ioan, fiul lui Zebedei, a lucrat împreunã cu
Petru la Ierusalim în primii ani ai Bisericii
(Fapte 3:1-4:23; 8:14; 12:1-2). Mai mult, Ioan
a fost considerat unul din „stâlpii“ bisericii din
Ierusalim (Gal. 2:9). Biserica din Ierusalim
a fost condusã de apostoli, iar Iacov, fratele
lui Isus, împreunã cu Petru ºi Ioan, au luat
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deseori iniþiativa (Fapte 3:1; 4:3-21; 8:14-24;
15:7-11, 13-21). În primii ani ai bisericii din
Ierusalim s-a dezvoltat un nucleu de bazã al
învãþãturii ºi predicãrii apostolice. Dupã ce
s-a convertit o mare mulþime de oameni,
aceºtia „stãruiau în învãþãtura apostolilor“
(Fapte 2:42). Numãrul celor care au crezut a
crescut mai târziu pânã la aproximativ 5.000
(Fapte 4:4). Astfel a devenit necesarã insti-
tuirea unui sistem de rãspândire a învãþã-
turilor. Acest sistem s-a dezvoltat în jurul
ideii cã Isus a împlinit profeþiile mesianice
ale Vechiului Testament, mai ales prin lucra-
rea ºi suferinþele Sale. În special se impuneau
învãþate poruncile lui Isus — „Tora oralã“ a
lui Isus — (Mat. 28:20).

Conform unei tradiþii bine atestate a
Bisericii, Evanghelia lui Marcu este legatã
direct de predicarea lui Petru. Fapte 10:36-43
pare sã confirme aceastã tradiþie, pentru cã
structura cãrþii lui Marcu urmeazã acest
exemplu al predicii lui Petru. Deoarece predi-
carea lui Petru reprezintã structura ºi conþinu-
tul Evangheliei lui Marcu, Ioan — care a fost
alãturi de Petru mulþi ani — trebuie sã fi
cunoscut foarte bine acest set de adevãruri.

Acest nucleu principal al predicãrii ºi
învãþãturii apostolice timpurii din Ierusalim a
fost scris de Marcu, care mai târziu l-a ajutat

pe Petru în lucrarea sa. Dupã ce a stat în
Ierusalim mai mulþi ani (probabil 20), Ioan a
plecat în Asia Micã ºi s-a stabilit la Efes.
Atunci când Ioan ºi-a scris Evanghelia, prin
Duhul lui Dumnezeu el a completat ºi a
îmbogãþit foarte mult nucleul de bazã al
învãþãturii din Ierusalim. Astfel, portretul
distinct al lui Isus prezentat de Ioan conþine
93 la sutã material original în comparaþie cu
Evangheliile sinoptice. Chiar ºi aºa, atunci
când a scris, Ioan a fost conºtient cã prezen-
tarea sa nu conþine decât o micã parte din tot
ce s-ar fi putut spune (Ioan 20:30-31; 21:25).
(Pentru mai multe informaþii legate de relaþia
dintre Evanghelii, vezi Introducerea de la
Matei ºi Marcu.)

Textul. Textul grecesc al celei de a patra
Evanghelii, ca ºi al întregului Nou Testament,
se gãseºte într-o stare foarte bunã. Între tra-
ducerile NIV ºi KJV se pot observa modi-
ficãri ale unor pasaje. Acest lucru reflectã
faptul cã de la publicarea traducerii KJV, în
1611, noile manuscrise ºi teorii referitoare
la transmiterea textului au dat posibilitatea
cercetãtorilor sã stabileascã cu mai multã
precizie ce conþineau scrierile originare, chiar
dacã acestea nu mai existã. Douã pasaje
notabile în care NIV diferã de KJV sunt Ioan

Ioan
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Cele ºapte „semne“ ale lui Isus din Evanghelia lui Ioan  

1. Transformarea apei în vin în Cana (2:1-11)
2. Vindecarea fiului unui slujbaº împãrãtesc (4:46-54)
3. Vindecarea invalidului de la scãldãtoarea Betesda (5:1-18)
4. Hrãnirea celor 5.000 lângã Marea Galileii (6:5-14)
5. Umblarea pe apã pe Marea Galileii (6:16-21)
6. Vindecarea unui orb în Ierusalim (9:1-7)
7. Învierea lui Lazãr în Betania (11:1-45)

Cele ºapte ziceri „Eu sunt“ ale lui Isus din Evanghelia lui Ioan

1. „Eu sunt Pâinea vieþii“ (6:35).
2. „Eu sunt Lumina lumii“ (8:12).
3. „Eu sunt Uºa oilor“ (10:7; cf. v. 9).
4. „Eu sunt Pãstorul cel bun“ (10:11, 14).
5. „Eu sunt Învierea ºi Viaþa“ (11:25).
6. „Eu sunt Calea, Adevãrul ºi Viaþa“ (14:6)
7. „Eu sunt adevãrata Viþã“ (15:1; cf. v. 5).
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5:3b-4 (NIV marg.) ºi 7:53-8:11 (evidenþiat
în comparaþie cu textul principal din NIV).
Aceste lucruri vor fi analizate în comentariile
pasajelor respective.

Structura ºi tema. Cuvântul cheie în Evan-
ghelia lui Ioan este „a crede“ (pisteuô), care
apare de 98 de ori. Substantivul grecesc
„credinþã“ (pistis) nu apare. (Totuºi, NIV tra-
duce de câteva ori verbul grecesc prin „a-ºi
pune credinþa în“. La fel se întâmplã în Cor. în
14:1: „aveþi credinþã“ — n.tr.) Verbul grecesc
pisteuô este folosit frecvent la timpul prezent
ºi la participiu. Probabil cã intenþia lui Ioan a
fost sã sublinieze încrederea activã, continuã
ºi vitalã în Isus. Cartea poate fi împãrþitã în
urmãtoarele pãrþi principale: Prologul (1:1-
18), Cartea semnelor (1:19-12:50), Instrucþi-
unile de rãmas bun (cap. 13-17), Suferinþele ºi
Învierea (cap. 18-20) ºi Epilogul (cap. 21).
Prologul pune bazele teologice ale cãrþii ºi îi
ajutã pe cititori sã înþeleagã cã faptele ºi
cuvintele lui Isus sunt faptele ºi cuvintele lui
Dumnezeu în trup. Cartea semnelor consem-
neazã ºapte minuni care reveleazã gloria
Tatãlui în Fiul. Minunile ºi discursurile expli-
cative duc progresiv la douã reacþii: credinþa
ºi necredinþa, împreunã cu împietrirea în
pãcat.

Spre sfârºitul lucrãrii lui Isus, reacþia
principalã a oamenilor a fost necredinþa ira-
þionalã (12:37). În instrucþiunile Sale de
rãmas bun, Isus ªi-a pregãtit ucenicii pentru
moartea Lui ºi pentru lucrarea lor. Culmea
necredinþei este evidentã în partea despre
suferinþele lui Isus, iar credinþa ucenicilor
este clar vizibilã în relatarea Învierii. Epilo-
gul completeazã Evanghelia arãtând planu-
rile Domnului pentru ucenicii Sãi.

STRUCTURA

I. Prologul (1:1-18)
A. Logosul în eternitate ºi în timp 

(1:1-5)
B. Mãrturia lui Ioan Botezãtorul (1:6-8)
C. Venirea luminii (1:9-13)
D. Întruparea ºi revelarea (1:14-18)

II. Prezentarea lui Isus poporului 
(1:19-12:50)
A. Prima parte a lucrãrii lui Isus 

(1:19-4:54)

B. Controversa lui Isus la Ierusalim 
(cap. 5)

C. Prezentarea lui Isus în Galilea 
(6:1-7:9)

D. Întoarcerea lui Isus la Ierusalim ºi 
reînceperea ostilitãþii (7:10-10:42)

E. Marele semn din Betania (11:1-44)
F. Planul uciderii lui Isus (11:45-57)
G. Încheierea lucrãrii publice a lui Isus 

(12:1-36)
H. Necredinþa naþionalã a evreilor 

(12:37-50) 

III. Isus Îºi pregãteºte ucenicii (cap. 13-17)
A. Ultima cinã (13:1-30)
B. Plecarea iminentã a lui Isus 

(13:31-38)
C. Isus, Calea spre Tatãl (14:1-14)
D. Isus promite venirea Mângâietorului 

(14:15-31)
E. Viþa ºi mlãdiþele (15:1-10)
F. Prietenii lui Isus (15:11-17)
G. Ura lumii (15:18-16:4)
H. Lucrarea Duhului (16:5-15)
I. Prezicerea schimbãrilor (16:16-33)
J. Mijlocirea lui Isus (cap. 17)

IV. Suferinþele ºi învierea lui Isus 
(cap. 18-20)
A. Arestarea lui Isus (18:1-11)
B. Judecata religioasã ºi dezicerile lui 

Petru (18:12-27)
C. Judecata civilã (18:28-19:16)
D. Rãstignirea (19:17-30)
E. Îngroparea (19:31-42)
F. Mormântul gol (20:1-9)
G. Isus Se aratã Mariei (20:10-18)
H. Isus Se aratã ucenicilor Sãi 

(20:19-23)
I. Isus Se aratã lui Toma (20:24-29)
J. Scopul cãrþii (20:30-31)

V. Epilogul (cap. 21)
A. Isus Se aratã lângã mare (21:1-14)
B. Reabilitarea lui Petru (21:15-23)
C. Caseta tehnicã a cãrþii (21:24-25)

Ioan
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COMENTARIU 
I. Prologul (1:1-18)

Toate cele patru Evanghelii încep cu
prezentarea lui Isus în context istoric, dar
caracterul introducerii Evangheliei lui Ioan
este unic. Cartea lui Matei începe cu pre-
zentarea arborelui genealogic al lui Isus, care
stabileºte legãtura Lui cu David ºi Avraam.
Marcu începe cu predicile lui Ioan Bote-
zãtorul. Luca începe dedicându-ºi lucrarea lui
Teofil ºi continuã cu prezicerea naºterii lui
Ioan Botezãtorul. Dar Ioan începe cu un
prolog teologic. Este ca ºi cum ar fi spus:
„Doresc sã analizaþi învãþãturile ºi faptele
lui Isus. Dar nu veþi înþelege în sensul ei
cel mai deplin vestea bunã despre Isus dacã
nu-L vedeþi din acest punct de vedere. Isus
este Dumnezeu arãtat în trup iar cuvintele
ºi faptele Sale sunt cuvintele ºi faptele
Dumnezeului-Om.“

Prologul conþine multe din temele prin-
cipale ale Evangheliei, introduse mai târziu
ºi dezvoltate plenar. Printre cuvintele cheie
se numãrã: „viaþa“ (v. 4), „lumina“ (v. 5),
„întunericul“ (v. 5), „martor“ (v. 7), „adevãra-
ta“ (v. 9), „lume“ (v. 9), „singurul nãscut“ (v.
14; „Fiu“ în NIV — n.tr.), „Tatãl“ (v. 14),
„slava“ (v. 14), „adevãr“ (v. 14). Doi alþi ter-
meni teologici cheie sunt „Cuvântul“ (v. 1) ºi
„har“ (v. 14), dar aceste cuvinte importante
sunt folosite de Ioan numai în aceastã
introducere teologicã. „Cuvântul“ (Logos)
mai apare în Evanghelie, dar nu ca titlu
hristologic.

A. Logosul în eternitate ºi în timp (1:1-5).
1:1. Mergând înapoi în timp cât cuprinde

gândirea omului, La început, era Cuvântul.
Termenul „Cuvântul“ este termenul grecesc
comun logos, care are sensul de „vorbire,
mesaj sau cuvinte“. Conceptul de „Logos“ a
fost folosit frecvent în învãþãturile filozofice
greceºti dar ºi în literatura de înþelepciune ºi
în filozofia evreilor. Ioan a ales acest cuvânt
pentru cã era cunoscut de cititorii lui, dar i-a
atribuit un sens propriu, sens care devine
evident în prolog.

Cuvântul era cu Dumnezeu într-o rela-
þie specialã de comuniune eternã în Trinitate.
Cuvântul „cu“ traduce grecescul pros, care
înseamnã aici „în companie cu“ (cf. aceluiaºi
sens în 1:2; 1 Tes. 3:4; 1 Ioan 1:2). Apoi Ioan
adaugã: ºi Cuvântul era Dumnezeu. Tradu-
cerea Martorilor lui Iehova este: „Cuvântul
era un dumnezeu.“ Aceastã traducere este

incorectã ºi, din punct de vedere logic, ea
duce la politeism. Alþii au tradus: „Cuvântul
era divin“, dar este o traducere ambiguã ºi
poate duce la o concepþie greºitã despre Isus.
Dacã acest verset este înþeles corect, atunci
doctrina Trinitãþii devine mai clarã. Cuvân-
tul este etern; Cuvântul Se aflã în relaþie cu
Dumnezeu (Tatãl); ºi Cuvântul este Dum-
nezeu.

1:2. Cuvântul S-a aflat întotdeauna într-o
relaþie cu Dumnezeu Tatãl. Nu a existat un
moment în care Hristos sã vinã în existenþã
sau sã înceapã o relaþie cu Tatãl. Tatãl
(Dumnezeu) ºi Fiul (Cuvântul) S-au aflat
mereu în eternitatea trecutã într-o comuniune
plinã de dragoste. Atât Tatãl cât ºi Fiul sunt
Dumnezeu, totuºi nu existã doi Dumnezei.

1:3. De ce existã ceva ºi nu se reduce
totul la nimic? Aceasta este marea întrebare a
filozofiei. Rãspunsul creºtin este: Dumnezeu.
El este etern ºi este Creatorul care a fãcut
toate lucrurile. Iar Cuvântul a fost agentul
creaþiei (cf. 1 Cor. 8:6; Col. 1:16; Evr. 1:2).
Toatã lucrurile au fost fãcute prin Cuvântul
aflat în relaþie cu Tatãl ºi Duhul. Ioan subli-
niazã lucrarea Cuvântului. El a venit sã-L
descopere pe Tatãl (Ioan 1:14, 18) ºi reve-
larea Tatãlui a început în creaþie, pentru cã
întreaga creaþie Îl reveleazã pe Dumnezeu
(Ps. 19:1-5; Rom. 1:19-20).

1:4. Viaþa este bunul cel mai de preþ al
omului. Pierderea vieþii este o tragedie. Ioan
a afirmat cã viaþa, în cel mai deplin sens al ei,
este în Hristos. Viaþa spiritualã ºi fizicã a
omului vine de la El. (Învãþãturile lui Ioan
despre viaþã apar în 5:26; 6:57; 10:10; 11:25;
14:6; 17:3; 20:31.) Isus, Sursa vieþii (cf.
11:25), este de asemenea lumina oamenilor
(cf. 8:12). Lumina este folositã în mod frec-
vent în Biblie ca emblemã a lui Dumnezeu;
întunericul este folosit de obicei pentru a
denota moartea, ignoranþa, pãcatul ºi separa-
rea de Dumnezeu. Isaia a prezentat venirea
mântuirii prin imaginea unui popor care
locuieºte în întuneric dar vede o mare luminã
(Is. 9:2; cf. Mat. 4:16).

1:5. Natura luminii este sã strãluceascã
ºi sã împrãºtie întunericul. Întunericul este
aproape personificat în acest verset: el nu poate
învinge lumina. Ioan îºi rezumã Evanghelia
astfel: (a) Lumina va invada domeniul domi-
nat de întuneric. (b) Satan, stãpânitorul lumii
ºi supuºii lui vor opune rezistenþã luminii,
dar nu vor fi în stare sã-i ºtirbeascã puterea.
(c) Cuvântul va ieºi biruitor în pofida opo-
ziþiei.

Ioan 1:1-5
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B. Mãrturia lui Ioan Botezãtorul (1:6-8)
1:6. Un om a intrat pe scena istoriei alã-

turi de Cuvântul etern: numele lui era Ioan.
Acest Ioan nu este autorul Evangheliei, ci a
fost marele premergãtor al lui Isus, cunoscut
sub numele de Ioan Botezãtorul. El a venit
trimis de Dumnezeu, acest lucru fiind cheia
importanþei lui. La fel ca profeþii Vechiului
Testament, el a fost înzestrat de Dumnezeu ºi
trimis pentru o lucrare specialã.

1:7. Cuvântul martor (atât ca substantiv
[martyria] cât ºi ca verb [martyreô]) este
important în aceastã Evanghelie (cf. v. 15, 32,
34; 3:11, 26; 5:31-32, 36-37; 18:37; 19:35;
etc.). (Vezi diagrama de la comentariile tex-
tului, din 5:33-34.) Ioan Botezãtorul a fost
trimis spre beneficiul oamenilor pentru a fi
un martor suplimentar al adevãrului lui Isus,
Revelatorul Tatãlui. Oamenii aflaþi în pãcat
se aflã într-un întuneric atât de mare încât au
nevoie de cineva care sã le spunã despre
Luminã, sã le arate ce este ea. Scopul lui
Ioan a fost ca toþi sã creadã în Isus.

1:8. Ioan a fost mare, dar nu el era Lu-
mina. Existã dovezi care aratã cã miºcarea
începutã de Ioan Botezãtorul a continuat ºi
dupã moartea lui, ºi chiar dupã moartea ºi
învierea lui Isus (4:1; cf. Mar. 6:29; Luca
5:33). Dupã douãzeci de ani de la învierea lui
Isus (cf. Fapte 18:25; 19:1-7), Pavel a aflat
despre existenþa a 12 ucenici ai lui Ioan
Botezãtorul în Efes. O sectã mandeanã, din
sudul Bagdadului, mai existã ºi astãzi ºi, cu
toate cã este ostilã creºtinismului, susþine cã
are legãturi ancestrale cu Botezãtorul.

C. Venirea luminii (1:9-13)
1:9. Acest verset a fost numit textul

quakerilor din cauza utilizãrii lui greºite de
cãtre acest grup ºi a accentului pus de ei pe
„lumina interioarã“. Verbul venind (ercho-
menon) se poate referi la orice om (aºa cum
este în NIV marg.) sau la Hristos, adevãrata
Luminã (ca în NIV). Este preferatã a doua
variantã, pentru cã sugereazã întruparea.

Hristos lumineazã pe orice om. Acest
lucru nu se referã la mântuirea universalã,
nici la revelaþia generalã, ºi nici chiar la ilu-
minarea interioarã. Sensul expresiei este cã
Hristos, fiind Lumina, îl lumineazã (phôtizei)
pe orice om, fie în mântuire, fie în iluminarea
cu privire la pãcatul lui ºi la judecata viitoare
(3:18-21; 9:39-41; cf. 16:8-11).

1:10. Lumea (kosmos) se referã la lumea
oamenilor ºi la societatea umanã care acum
se aflã în neascultare de Dumnezeu ºi sub

stãpânirea lui Satan (cf. 14:30). Logos-ul a
venit printre oameni prin întrupare, dar ome-
nirea nu L-a cunoscut pe Creatorul ei (cf. Is.
1:2-3). Cauza nerecunoaºterii Lui (egnô,
„cunoaºte“) nu este cã natura lui Dumnezeu
era oarecum „ascunsã“ în oameni, aºa cum
susþin unii, ci ignoranþa ºi orbirea umanã pro-
duse de pãcat (Ioan 12:37).

1:11. Într-un sens, acesta este unul dintre
cele mai triste versete din Biblie. Logos-ul a
venit la ai Sãi, dar nu a fost primit bine. Isus
a venit la ai Sãi, poporul Israel, dar ei, ca
naþiune, L-au respins. Respingându-L, ei au
refuzat sã accepte cã este Revelaþia trimisã
de Tatãl ºi sã asculte de poruncile Lui. Isaia
a profeþit cu mult timp înainte necredinþa
naþionalã: „Cine a crezut în ceea ce ni se
vestise?“ (Is. 53:1).

1:12. Dar aceastã necredinþã nu era totuºi
universalã. Unii au primit invitaþia univer-
salã a lui Isus. Tuturor celor ce L-au primit
pe Isus, Cel care reveleazã voia Tatãlui ºi
care este Jertfa pentru pãcat, El le-a dat
dreptul sã se facã copii ai lui Dumnezeu.
Cuvântul „dreptul“ (exousian) este o îmbu-
nãtãþire binevenitã a textului din KJV, care
foloseºte „puterea“, iar „copii“ (tekna) este o
formã superioarã cuvântului „fii“ din KJV.
Oamenii nu sunt prin natura lor copiii lui
Dumnezeu, dar pot deveni primind darul
naºterii din nou.

1:13. Naºterea din nou nu provine din
sânge („descendenþã naturalã“, NIV — n.tr.),
nici din voia firii (i.e., dorinþa umanã nor-
malã de a avea copii; „hotãrâre umanã“, NIV
— n.tr.) ºi nici din voia vreunui om („voia
soþului“, NIV — n.tr.). Naºterea unui copil al
lui Dumnezeu nu este o naºtere naturalã; este
o lucrare supranaturalã a lui Dumnezeu, care
regenereazã. Omul Îl primeºte pe Isus ºi Îi
rãspunde prin credinþã ºi ascultare, dar
lucrarea tainicã a Duhului Sfânt este „cauza“
regenerãrii (3:5-8).

D. Întruparea ºi revelarea (1:14-18)
1:14. Cuvântul (Logos; cf. v. 1) S-a fãcut

trup. Hristos, Logos-ul etern, care este Dum-
nezeu, a venit pe pãmânt ca om. Procedând
aºa, nu a „pãrut“ doar a fi om, ci a devenit om
în realitate (cf. Fil. 2:5-9). Cu alte cuvinte,
umanitatea a fost adãugatã divinitãþii lui
Hristos. Cu toate acestea, Hristos nu S-a
schimbat atunci când a devenit „trup“; de
aceea, cuvântul „S-a fãcut“ (egeneto) trebuie
înþeles ca „a luat asupra Lui Însuºi“ sau „a
sosit pe scenã ca“.

Ioan 1:6-14
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În acest verset „trup“ înseamnã naturã
umanã, nu pãcãtoºenie sau slãbiciune. În lim-
ba greacã, cuvintele ºi a locuit printre noi ne
aduc aminte de Dumnezeu care a locuit în
mijlocul Israelului în Vechiul Testament.
Cuvântul „a locuit“ este eskçnôsen, provenit
din skçnç („cort“ — de la cortul întâlnirii,
n.tr.) La fel cum Dumnezeu era prezent în
cortul întâlnirii (Ex. 40:34), tot aºa a locuit ºi
Isus printre oameni.

Expresia noi am privit ne spune într-un
mod foarte natural cã autorul a fost un martor
ocular. Slava Lui se referã la splendoarea ºi
onoarea vãzute în viaþa, minunile, moartea ºi
învierea lui Isus. Expresia singurului nãscut
(monogenous; cf. Ioan 1:18; 3:16, 18; 1 Ioan
4:9) înseamnã cã Isus este Fiul lui Dumnezeu
cu totul altfel decât un om care crede ºi
devine un copil al lui Dumnezeu. Calitatea de
Fiu a lui Isus este unicã pentru cã El este
etern ºi de aceeaºi esenþã cu Tatãl. Modul de
revelare a lui Dumnezeu prin Logos a fost
plin de har ºi de adevãr, adicã a fost o reve-
laþie a harului, demnã de încredere (cf. Ioan
1:17).

1:15. Ioan Botezãtorul a mãrturisit tot
timpul despre Isus. Forma de prezent în lim-
ba greacã a verbelor a mãrturisit ºi a strigat
dovedeºte acest lucru. Isus a fost mai tânãr
decât Ioan ºi ªi-a început lucrarea mai târziu
decât el. Dar, datoritã preexistenþei lui Isus,
Ioan a spus cã El… este înaintea mea.

1:16. Cuvântul fãcut trup este sursa haru-
lui (charin), care este suma tuturor favorurilor
spirituale pe care le oferã Dumnezeu oame-
nilor. Cuvintele noi toþi se referã la creºtini,
incluzându-l ºi pe Ioan, autorul. Pentru cã au
primit plinãtatea Lui, asupra creºtinilor a
venit har dupã har (charin anti charitos, lit.,
„har în loc de har“) la fel cum valurile vin
fãrã încetare spre þãrm. Viaþa creºtinã în-
seamnã primirea continuã a harului lui Dum-
nezeu, care înlocuieºte alt har.

1:17. Mãreþia vechii dispensaþii a fost
Legea datã de Dumnezeu prin Moise, sluji-
torul Sãu. Nici un alt popor nu a avut un pri-
vilegiu asemãnãtor. Dar gloria Bisericii este
harul ºi adevãrul lui Dumnezeu revelate prin
Isus Hristos (cf. v. 14).

1:18. Afirmaþia: Nimeni n-a vãzut vre-
odatã pe Dumnezeu (cf. 1 Ioan 4:12) se pare
cã ridicã o problemã. Nu a spus Isaia: „Am
vãzut cu ochii mei pe Împãratul, Domnul
oºtirilor!“ (Is. 6:5) În esenþa Lui, Dumnezeu
este invizibil (1 Tim. 1:17). El este Cel „pe
care nici un om nu L-a vãzut, nici nu-L poate
vedea“ (1 Tim. 6:16). Dar sensul lui Ioan 1:18

este: „nimeni nu a vãzut esenþa naturii lui
Dumnezeu.“ Dumnezeu poate fi vãzut prin-
tr-o teofanie sau printr-un antropomorfism,
dar esenþa Sa interioarã, sau natura Lui este
revelatã numai în Isus. Singurul Lui Fiu
înseamnã literal „Dumnezeul unic“ sau „sin-
gurul Dumnezeu nãscut“ (monogençs theos;
cf. monogenous, „singurului nãscut“ din v.
14). Ioan îºi încheie prologul revenind la ade-
vãrul afirmat în versetul 1: Cuvântul este
Dumnezeu. Versetul 18 este o altã afirmare a
divinitãþii lui Hristos: El este unic, singurul,
unul singur Dumnezeu. Fiul este în sânul
Tatãlui, exprimând intimitatea dintre Tatãl
ºi Fiul (cf. expresiei Cuvântul a fost „cu
Dumnezeu“ v. 1-2). Mai mult, Fiul a fãcut
cunoscut (exçgçsato, de unde provine cuvân-
tul exegezã) pe Tatãl. Fiul este „exegetul“
Tatãlui, iar rezultatul lucrãrii Sale este cã
natura Tatãlui invizibil (cf. 4:24) se manifestã
în Fiul (cf. 6:46).

II. Prezentarea lui Isus poporului 
(1:19-12:50)

Aceastã parte majorã a Evangheliei lui
Ioan prezintã lucrarea publicã a lui Isus pen-
tru poporul Israel. Este o „carte a semnelor“,
relatarea a ºapte minuni ale lui Isus ce dove-
desc cã El este Mesia. Semnele sunt  însoþite
de discursuri publice care explicã semnifi-
caþia semnelor, precum ºi de douã ample dis-
cuþii particulare (cap. 3-4).

A. Prima parte a lucrãrii lui Isus 
(1:19-4:54)

1. PRIMELE MÃRTURII DESPRE ISUS 
(1:19-34)

a. Prima mãrturie a lui Ioan (1:19-28)
1:19. La fel ca în Evangheliile sinoptice,

lucrarea lui Ioan Botezãtorul a avut o influ-
enþã atât de mare încât autoritãþile din Ieru-
salim au hotãrât sã-l interogheze pe Ioan.
Iudeii este termenul pe care-l foloseºte auto-
rul când se referã la conducãtorii oraºului.
Câþiva preoþi ºi Leviþi au venit sã-l întrebe
în legãturã cu botezul sãu ºi cine susþinea el
cã este.

1:20-21. Ioan a spus cã nu este el Hris-
tosul (i.e., Mesia). (Vezi comentariile de la
v. 40-41.) Aceasta a fost mãrturia sa, lucru
subliniat de repetarea verbului a mãrturisit.

Interesant este cã Ioan, rãspunzând la
întrebãrile lor, a dat rãspunsuri din ce în ce
mai scurte: „cã nu este el Hristosul“ (v. 20; în
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NIV este vorbire directã — n.tr.); Nu sunt
(v. 21); Nu (v. 21). Nu voia sã vorbeascã
despre el însuºi, pentru cã misiunea lui era
sã-L arate pe Altul. Lucrarea lui Ioan  se ase-
mãna cu lucrarea lui Ilie. A apãrut brusc pe
scenã ºi chiar se îmbrãca asemenea lui Ilie.
Scopul lui era sã întoarcã poporul la Dum-
nezeu, aºa cum a fãcut ºi Ilie în vremea lui.
Maleahi a profeþit cã Ilie se va întoarce
înainte de venirea lui Mesia (Mal. 4:5). Din
acest motiv mulþi afirmau într-un mod specu-
lativ cã Ioan ar fi Ilie. Proorocul era aºteptat
datoritã versetului din Deuteronomul 18:15
(referitor la Hristos; cf. Ioan 1:45). Unii au
înþeles greºit cã „proorocul“ care va veni va
fi distinct de Mesia (v. 24; 7:40-41).

1:22-23. Ioan a zis cã el nu era nici unul
dintre personajele profetice aºteptate. Totuºi,
le-a explicat cã lucrarea lui fusese prezentatã
în Vechiul Testament. El era glasul (phône),
în timp ce Isus este Cuvântul (Logos). Misiu-
nea lui Ioan era sã pregãteascã poporul ºi a
fost dusã la îndeplinire în pustie. (Sensul
citatului lui Ioan din Is. 40:3 se gãseºte la
comentariile de la Mat. 3:3.).

1:24-25. Secta Fariseilor era o sectã
importantã a iudaismului. Numãrul lor se
ridica la aproximativ 6.000 ºi aveau o mare
influenþã. Aderau la o interpretare strictã a
Legii ºi îmbrãþiºau multe tradiþii orale.
Fariseii au fost singurul grup minor care a
supravieþuit rãzboiul evreiesc din anii 66-70
d.Hr. ºi învãþãturile lor au pus bazele iudais-
mului talmudic. Întrebarea lor pentru Bote-
zãtor a fost: „De ce botezi dacã nu ai nici un
titlu oficial?“

1:26-27. Ioan ºtia cã botezul sãu avea
doar un caracter anticipativ. El le-a spus cã
vine Unul pe care ei nu-L cunoºteau. Acela
care vine este atât de mare încât Ioan s-a con-
siderat nevrednic de cel mai neînsemnat ser-
viciu în favoarea Lui (cum ar fi dezlegarea
curelei încãlþãmintelor).

1:28. Nu se ºtie unde se afla Betabara
(Betania, Cor. marg.), dincolo de Iordan.
(Nu trebuie confundatã cu o altã localitate
Betania, de lângã Ierusalim, unde locuiau
Maria, Marta ºi Lazãr.) Nici chiar Origen,
care a vizitat Palestina în anul 200 d.Hr., nu a
putut gãsi Betabara. O locaþie posibilã ar fi
vizavi de Ierihon.

b. A doua mãrturie a lui Ioan (1:29-34)
1:29. A doua mãrturie a lui Ioan a înce-

put în prima dintr-o serie de zile (cf. A doua
zi din v. 29, 35, 43; ºi „A treia zi“ din 2:1) în
care primii ucenici ai lui Isus au fost chemaþi

ºi au venit la credinþã. Ioan L-a identificat pe
Isus cu Mielul lui Dumnezeu (cf. 1:36; 1 Pet.
1:19). Legãtura cu jertfele Vechiului Testa-
ment are probabil un caracter doar general.
Jertfa pentru pãcat care purta pãcatele
poporului în Ziua Ispãºirii era un þap (Lev.
16). Jertfele zilnice normale era mieii, dar ei
nu ispãºeau pãcatele. Poate cã Ioan s-a gândit
la Mielul de Paºte (Ex. 12) ºi la menþionarea
de cãtre Isaia a asemãnãrii lui Mesia cu un
miel (Is. 53:7). Prin Duhul Sfânt, Ioan L-a
considerat pe Isus Victima sacrificialã care va
muri pentru pãcatul lumii (cf. Is. 53:12).

1:30-31. Ioan repetã ceea ce a spus ante-
rior despre Isus (v. 15, 27). Faima lui Ioan va
fi depãºitã de aceea a lui Isus, a cãrui prio-
ritate provine din preexistenþa Lui: El… era
înainte de mine. Dar de ce spune Ioan: Eu
nu-L cunoºteam? Deºi Ioan ºi Isus erau rude,
pentru cã Maria ºi Elisabeta erau rude (Luca
1:36), nu se cunoaºte nimic despre contactele
dintre ei în anii copilãriei ºi adolescenþei.
Ioan nu ºtia cã Isus era Cel care trebuia sã
vinã pânã când Tatãl nu i-a descoperit acest
lucru. Ioan ºtia numai faptul cã trebuia sã-I
pregãteascã calea prin botezul cu apã.
Dumnezeu va trimite un om… lui Israel la
timpul potrivit.

1:32. Botezul lui Isus nu este consemnat
în Evanghelia lui Ioan, dar se face aluzie la
materialul Evangheliilor sinoptice (vezi „Por-
tretul distinct al lui Ioan“ din Introducere).
A patra Evanghelie nu afirmã cã aceastã
coborâre a Duhului ca un porumbel a avut
loc la botezul lui Isus. Important este cã
Duhul invizibil a coborât din cer ºi S-a mani-
festat într-o formã trupeascã (de porumbel).
Ioan a vãzut Duhul ca un porumbel oprin-
du-Se peste Isus (cf. Is. 11:2; Mar. 1:10).

1:33. Dumnezeu (Cel ce l-a trimis) i-a
zis lui Ioan cã atunci când se va împlini
semnul porumbelului, Persoana indicatã în
acest fel de venirea ºi prezenþa Duhului va fi
Cea care boteazã tot cu Duhul Sfânt.
Curãþirea cu apã este un lucru, dar curãþirea
efectuatã de Duhul are o altã naturã. Mai
târziu, la Cincizecime, la 50 de zile dupã
învierea lui Isus, botezul cu Duhul Sfânt va
inaugura o Epocã nouã (Fapte 1:5; 2:1-3),
Epoca Bisericii, „Epoca Duhului“ (cf. 1 Cor.
12:13).

1:34. Mãrturia lui Ioan a fost cã El este
Fiul lui Dumnezeu. Regele davidic profeþit
era Fiul lui Dumnezeu (2 Sam. 7:13) ºi Re-
gele mesianic este într-un mod unic tot Fiul
lui Dumnezeu (Ps. 2:7). Titlul „Fiul lui Dum-
nezeu“ înseamnã mai mult decât noþiunea de
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ascultare ºi decât poziþia de Rege mesianic,
referindu-se la esenþa naturii lui Isus. Acest
titlu nu este aplicat credincioºilor în a patra
Evanghelie. Ei sunt numiþi „copii“ (tekna;
ex., Ioan 1:12), în timp ce „Fiu“ (hyios) este
folosit numai pentru Isus.

2. UCENICII LUI ISUS (1:35-51)
a. Primii ucenici ai lui Isus (1:35-42)

1:35-36. A doua zi se referã la a doua zi
din aceastã serie de zile (cf. v. 29, 35, 43;
2:1). Motivul cel mai plauzibil al consemnã-
rii cronologice a evenimentelor este grija
deosebitã a autorului de a relata cum au venit
unii ucenici la credinþa în Isus, deºi mai
înainte fuseserã adepþii lui Ioan. Timpurile
verbelor din 1:35-36 sunt neobiºnuite. Ioan
stãtea (lit., „a stat“, perfectul compus) privin-
du-L pe Isus umblând (prezent). În planul lui
Dumnezeu se fãcea trecerea de la botezul lui
Ioan la lucrarea lui Isus. Ioan era cu ucenicii
lui ºi le-a atras atenþia asupra lui Isus, Mielul
lui Dumnezeu (cf. comentariilor la v. 29).

1:37. Doi ucenici au auzit mãrturia
Botezãtorului ºi au mers dupã Isus. Cuvân-
tul „au mers“ are aici un sens dublu. Ei au
mers dupã El în sens literal ºi, de asemenea,
ca ucenici ai Lui, adicã I s-au devotat Lui
începând din acea zi. 

1:38. Primele cuvinte auzite de ucenici
din partea lui Isus au fost: Ce cãutaþi?
Într-un sens, Isus a pus o simplã întrebare ºi
ucenicii au rãspuns cerându-I informaþii des-
pre locul unde locuia. Dar autorul vrea sã spu-
nã mai mult. Poate cã Isus a întrebat ºi altce-
va: „Ce cãutaþi în viaþã?“ Cuvântul tradus
prin locuieºti (menô) este un cuvânt favorit al
lui Ioan. Acest cuvânt grecesc apare aici pen-
tru prima datã în scrierea lui Ioan. Din cele
112 pasaje din Noul Testament în care apare
cuvântul, 66 se aflã în scrierile lui Ioan — 40
în Evanghelie, 23 în 1 Ioan ºi 3 în 2 Ioan
(William F. Arndt ºi F. Wilbur Gingrich, A
Greek-English Lexicon of the New Testament
and Other Early Christian Literature.
Chicago: University of Chicago Press, 1957,
p. 504-5). În unele pasaje, cum este ºi acesta,
cuvântul înseamnã „a sta sau a locui“ într-un
loc; de câteva ori el înseamnã „a dura sau a
continua“; dar de cele mai multe ori are o
conotaþie teologicã: „a rãmâne, a continua, a
persevera“ (ex., Ioan 15:4-7).

1:39. Invitaþia lui Isus a fost: Veniþi de
vedeþi. Omul trebuie mai întâi sã vinã la El;
apoi va vedea. Pe lângã faptul cã vor vedea
unde locuieºte, aceste cuvinte ar putea avea ºi
implicaþii teologice mai profunde. Cei doi

ucenici au rãmas la El în ziua aceea, înce-
pând de la ceasul al zecelea. Ora era 16:00
sau 10:00, în funcþie de sistemul adoptat de a
patra Evanghelie: numãrarea orelor începând
cu 6:00 (cum au procedat de obicei sinopticii)
sau de la mijlocul zilei sau amiazã. Ora 10:00
pare a fi mai potrivitã ºi acesta era sistemul
roman oficial (cf. comentariilor de la 4:6 ºi
19:14).

1:40-41. Andrei, unul din cei doi uce-
nici care merseserã dupã Isus, a fost primul
propovãduitor care a spus cã Isus este Mesia.
„Mesia“ înseamnã în ebraicã „Cel uns“, fiind
tradus în greacã prin Hristos (ho Christos).
Noþiunea de „Uns“ provine din practica
Vechiului Testament de a unge preoþii ºi regii
cu ulei. Îl simboliza pe Duhul ºi indica spre
Cel care va veni (cf. Is. 61:1). Titlul „Mesia“
a ajuns sã fie folosit în legãturã cu viitorul
Rege davidic (cf. Mat. 1:1; Ioan 6:15).
Aducându-l pe fratele lui, Simon Petru, la
Hristos, a fãcut Bisericii un serviciu mai mare
decât oricine altcineva. Andrei mai apare de
douã ori în Ioan (6:4-9; 12:20-22), de fiecare
datã aducând pe cineva la Isus. Ucenicul care
nu este identificat este considerat de cãtre cei
mai mulþi drept Ioan, fiul lui Zebedei, un frate
al lui Iacov ºi autorul acestei Evanghelii. În
Marcu 1:16-20 Isus a chemat douã perechi de
fraþi (Simon ºi Andrei, Iacov ºi Ioan) care
erau pescari.

1:42. Când Isus l-a privit pe Simon (cf.
v. 47), El a cunoscut caracterul ºi destinul
acestui om. Isus i-a dat numele aramaic
Chifa. Petru este traducerea numelui Chifa
(„stâncã“) în greacã. În ebraicã probabil cã
numele lui Simon era Simeon (gr. în Fapte
15:14; 2 Pet. 1:1; cf. NIV marg.). În acest text
nu se spune motivul schimbãrii numelui sãu
din Simon în Chifa. Interpretarea cea mai
larg acceptatã este cã numele lui aratã ce va
face Dumnezeu în harul Sãu prin el. Va fi un
om ca o stâncã în Bisericã în timpul primilor
ei ani (cf. Mat. 16:18; Luca 22:31-32; Ioan
21:15-19; Fapte 2-5; 10-12).

b. Isus îi cheamã pe Filip ºi pe Natanael 
(1:43-51)
1:43-44. Cu toate cã primii ucenici erau

din Galilea, Isus i-a chemat în Iudea, acolo
unde se aflau împreunã cu Botezãtorul. Ple-
când în Galilea spre nord, Isus l-a chemat pe
Filip ca sã fie ucenicul Lui. Filip era din
Betsaida, situatã în nord-estul Mãrii Galileii
(numitã „Betsaida Galileii“ în 12:21). Acolo
s-au nãscut ºi Andrei ºi Petru. Din punct de
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vedere politic, Betsaida se afla în sudul
Gaulonitisului, un teritoriu aflat sub stãpâ-
nirea lui Irod Filip (Iosefus, The Antiquities
of the Jews 18.2.1). Numele lui Filip este gre-
cesc, dar nu putem deduce naþionalitatea lui
numai pe baza acestui nume.

1:45. Filip i-a mãrturisit lui Natanael,
insistând cã Isus este Acela care a fost
promis, despre care au scris Moise (Deut.
18:18-19; cf. Ioan 1:21, 25) ºi proorocii (Is.
52:13-53:12; Dan. 7:13; Mica 5:2; Zah. 9:9).
Surprinzãtor este faptul cã Filip L-a numit pe
Isus… fiul lui Iosif. Acesta este lucrul pe
care probabil cã îl credeau ucenicii atunci. Cu
toate acestea, Natanael va recunoaºte foarte
repede cã El este „Fiul lui Dumnezeu“ (Ioan
1:49).

1:46. Natanael a fost deranjat pe moment
de originea umilã a lui Mesia. Poate ieºi ceva
bun din Nazaret? Natanael cunoºtea repu-
taþia proastã a Nazaretului. Cu siguranþã cã
Mesia va veni din Ierusalim, Hebron sau din
alt oraº important. Smerenia lui Isus este ºi
astãzi un mister pentru mulþi oameni. Cum
poate Logos-ul sã fie un Om? Filip a fost
suficient de înþelept ca sã nu intre în disputã
cu Natanael ºi l-a invitat amabil pe prietenul
lui sã-L întâlneascã pe Isus: Vino ºi vezi.
ªtia cã întrebarea lui Natanael îºi va gãsi
rãspunsul.

1:47. Isus, având o capacitate supranatu-
ralã de cunoaºtere (cf. v. 42), l-a numit pe
Natanael… un Israelit, în care nu este
vicleºug (dolos, „înºelãtor“), spre deosebire
de Iacov (cf. v. 51 cu Gen. 28:12).

1:48. Natanael a fost derutat de faptul cã
Isus îl cunoºtea. Isus i-a rãspuns cã ºtia exact
ce fãcea, înainte ca… Filip sã vinã la el; se
afla sub smochin. Aceastã expresie sem-
nificã deseori siguranþa ºi relaxarea (cf. 1
Împ. 4:25; Mica 4:4; Zah. 3:10). Poate cã
smochinul reprezintã aici un loc al meditaþiei
(cf. comentariilor de la Ioan 1:50-51). Psal-
mul 139 dezvoltã ideea cunoaºterii de cãtre
Dumnezeu a vieþii omului în cele mai mici
detalii.

1:49. Cunoaºterea supranaturalã a lui
Isus l-a determinat pe Natanael sã admitã cã
El este Fiul lui Dumnezeu ºi Împãratul lui
Israel. Acest lucru nu înseamnã cã Natanael
a înþeles pe deplin atât de repede sensul
Trinitãþii ºi al întrupãrii. El a înþeles cã Isus
este Fiul lui Dumnezeu în sens mesianic (cf.
Ps. 2:6-7). Viitorul Rege davidic urma sã aibã
Duhul lui Dumnezeu asupra Lui (Is. 11:1-2)
ºi de aceea avea sã posede aceastã cunoaº-
tere supranaturalã.

1:50-51. Isus i-a promis lui Natanael cã
va avea lucruri mai mari pe care sã-ºi înte-
meieze credinþa referindu-Se probabil la
minunile din capitolele 2-13. Din 1:48, 51
putem deduce cã Natanael medita asupra
vieþii lui Iacov, mai ales asupra întâmplãrii
din Geneza 28:12. Iacov a vãzut îngerii
urcând ºi coborând pe o scarã. Dar Natanael
va vedea… pe îngerii lui Dumnezeu suin-
du-se ºi pogorându-se peste Fiul omului.
Aºa cum Iacov a vãzut îngerii din cer comu-
nicând cu pãmântul, ºi Natanael (ºi ceilalþi;
chiar dacã în Ioan 1:50 verbul a vedea este la
sing., în v. 51 el este la pl.) Îl va vedea pe
Isus, Comunicarea divinã dintre cer ºi pã-
mânt. Fiul lui Dumnezeu, înlocuind scara,
este legãtura lui Dumnezeu cu pãmântul (cf.
Dan. 7:13; Mat. 26:64). Poate cã Isus mai
voia sã spunã ºi cã El este noul „Betel“, locu-
inþa lui Dumnezeu (Gen. 28:17; Ioan 1:14).

Fiind Fiul omului, Isus a pãrãsit cerul
pentru a veni pe pãmânt. Isus a folosit terme-
nul „Fiul omului“ pentru El Însuºi de peste
80 de ori. Termenul se referã la umanitatea ºi
suferinþele Lui, dar ºi la lucrarea Lui, „Omul
ideal“. Expresia Adevãrat, adevãrat vã
spun (lit., „Amin, Amin“) apare de 25 de ori
în Ioan ºi atrage întotdeauna atenþia asupra
unor afirmaþii importante (1:51; 3:3, 5, 11;
5:19, 24-25; 6:26, 32, 47, 53; 8:34, 51, 58;
10:1, 7; 12:24; 13:16, 20-21, 38; 14:12;
16:20, 23; 21:18. Interesant este faptul cã
acest dublu „Amin“ nu apare în Evangheliile
sinoptice.

3. PRIMUL SEMN AL LUI ISUS (2:1-11)
Prima minune a lui Isus din Evanghelia

lui Ioan a fost fãcutã în particular, fiind
cunoscutã numai de ucenicii Sãi, de câþiva
slujitori ºi probabil de mama lui Isus. Întrucât
Matei nu fusese chemat încã sã facã parte
dintre cei doisprezece, acest fapt ar explica
de ce minunea nu este relatatã de Evanghe-
liile sinoptice. Dintre cei patru autori ai
Evangheliilor, numai Ioan a fost de faþã. Ioan
a folosit cuvântul „semnelor“ (semeion, v. 11)
pentru cã a vrut ca atenþia cititorilor sã nu fie
îndreptatã spre minunea în sine ci spre sem-
nificaþia ei. Cuvintele care desemneazã mani-
festãri miraculoase sunt: o „minune“ (teras),
„putere“ (dynamis) ºi „lucruri nemaipome-
nite“ (paradoxos).

Transformarea apei în vin a fost prima
dintre cele 35 de minuni ale lui Isus consem-
nate. (Vezi tabelul cu aceste minuni, locurile
unde au avut loc ºi textele biblice în care
apar.)
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MINUNILE LUI ISUS
Ordinea Minunea Locul Matei Marcu Luca Ioan 

1. Transformarea apei în vin Cana 2:1-11
2. Vindecarea fiului unui Capernaum   4:46-54

slujbaº împãrãtesc
3. Eliberarea unui demonizat Capernaum 1:21-28 4:33-37

în sinagogã
4. Vindecarea soacrei Capernaum 8:14-15 1:29-31 4:38-39

lui Petru 
5. Prima pescuire miraculoasã Marea Galileii 5:1-11
6. Curãþirea unui lepros Galilea 8:2-4 1:40-45 5:12-15
7. Vindecarea paraliticului Capernaum 9:1-8 2:1-12 5:17-26
8. Vindecarea infirmului de la Ierusalim 5:1-15

Scãldãtoarea Betesda
9. Vindecarea mâinii uscate Galilea 12:9-13 3:1-5 6:6-11

10. Vindecarea robului sutaºului Capernaum 8:5-13 7:1-10
11. Învierea fiului unei vãduve Nain 7:11-17
12. Alungarea unui demon Galilea 12:22-32 11:14-23

orb ºi mut
13. Liniºtirea unei furtuni Marea Galileii 8:18-27 4:35-41 8:22-25
14. Eliberarea unui demonizat Gadara 8:28-34 5:1-20 8:26-39

în Gadara 
15. Vindecarea unei femei Capernaum 9:20-22 5:25-34 8:43-48

cu hemoragie
16. Învierea fiicei lui Iair Capernaum 9:18-26 5:22-43 8:41-56
17. Vindecarea a doi orbi Capernaum 9:27-31
18. Alungarea unui demon mut Capernaum 9:32-34
19. Hrãnirea celor 5.000 Lângã Betsaida 14:13-21 6:32-44 9:10-17 6:1-14
20. Umblarea pe apã Marea Galileii 14:22-33 6:45-52 6:15-21
21. Alungarea unui demon din Fenicia 15:21-28 7:24-30

fiica unei femei cananence
22. Vindecarea unui surdo-mut Decapole 7:31-37
23.  Hrãnirea celor 4.000 Decapole 15:32-38 8:1-9
24. Vindecarea unui orb din Betsaida 8:22-26

Betsaida
25. Alungarea unui demon Muntele Hermon17:14-21 9:14-29 9:37-42 

dintr-un bãiat lunatic
26. Gãsirea banilor în gura Capernaum 17:24-27

peºtelui
27. Vindecarea unui orb Ierusalim 9:1-7

din naºtere
28. Vindecarea unei femei Perea? 13:10-17

infirme de 18 ani
29. Vindecarea unui bolnav Perea 14:1-6

de dropicã (hidropizie)
30. Învierea lui Lazãr Betania 11:1-44
31. Curãþirea celor 10 leproºi Samaria 17:11-19
32. Vindecarea orbului Bartimeu Ierihon 20:29-34 10:46-52 18:35-43
33. Blestemarea smochinului Ierusalim 21:18-19  11:12-14
34. Vindecarea urechii lui Malhu Ierusalim 22:49-51
35. A doua pescuire miraculoasã Marea Galileii 21:1-13
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2:1. A treia zi este o expresie care în-
seamnã cã au trecut trei zile de la chemarea
lui Filip ºi a lui Natanael. (Cf. succesiunii de
zile sugerate de expresia „a doua zi“ din 1:29,
35, 43.) Din Betania, situatã în Iudea lângã
Ierihon (1:28), se putea ajunge în douã zile în
Cana din Galilea. Localitatea Cana se afla
lângã Nazaret, deºi nu se cunoaºte localizarea
ei exactã. Mama lui Isus era acolo, dar Ioan
nu-i dã numele (cf. 2:12; 6:42; 19:25-27).
Ioan nu a menþionat niciodatã în Evanghelia
sa numele sãu sau al mamei lui Isus. (Mama
lui Isus a mers acasã la Ioan, ucenicul iubit
[19:27].)

2:2-3. Nunþile orientale dureazã de obi-
cei ºapte zile. Nunta începea dupã ce mirele
aducea mireasa la casa lui sau a tatãlui sãu,
înainte de începerea propriu-zisã a cãsni-
ciei. Când vinul s-a terminat, Maria a apelat
la Isus, sperând ca El sã rezolve problema.
Se aºtepta Maria la o minune? Conform ver-
setului 11 rãspunsul este probabil negativ.
Maria nu vãzuse încã nici o minune a Fiului
ei.

2:4-5. Cuvântul Femeie adresat mamei
Lui sunã ciudat pentru un cititor modern, dar
era o exprimare politicoasã ºi amabilã (cf.
19:26). Cu toate acestea, întrebarea: ce am a
face Eu cu tine? este o expresie obiºnuitã în
limba greacã ce se referã la o divergenþã de
interese sau de relaþii. Demonii au folosit ºi ei
aceastã expresie atunci când au fost înfruntaþi
de Isus („Ce avem noi a face cu Tine?“ [Mar.
1:24]; „Ce am eu a face cu Tine?“ [Mar. 5:7]).
Maria a trebuit sã înveþe lecþia dureroasã (cf.
Luca 2:35) cã Isus era devotat voii lui Dum-
nezeu Tatãl ºi cã momentul descoperirii Sale
se afla în mâna Tatãlui. Expresia Nu Mi-a
venit încã ceasul, cu unele deosebiri, apare
de cinci ori în Ioan (2:4; 7:6, 8, 30; 8:20). Mai
târziu se menþioneazã de trei ori cã a venit
ceasul Lui (12:23; 13:1; 17:1). Cuvintele
adresate de Maria slugilor (Sã faceþi orice
vã va zice) aratã supunerea ei faþã de Fiul
sãu. Cu toate cã nu înþelegea pe deplin, ea a
avut încredere în El.

2:6-8. Apa din ºase vase din piatrã
(fiecare conþinând între 75 ºi 110 litri, echiva-
lentul celor douã sau trei vedre) era folositã
în ritualurile de purificare evreieºti înainte ºi
dupã mese (cf. Mat. 15:1-2). Contrastul din-
tre vechile reguli ºi calea nouã este evident
(cf. Ioan 4:13; 7:37-39).

Vasele de apã se aflau probabil afarã.
Nunului i s-a dus vinul fãrã sã ºtie cã bãutu-
ra a fost scoasã din vasele pentru purificare.
Pentru un evreu ar fi fost de neconceput sã

bea din ele. Slujitorii au turnat apa care s-a
transformat în vin.

2:9-10. Nunul, dupã ce a gustat apa
fãcutã vin, ºi-a dat seama cã acest vin era
mai bun decât cel bãut pânã atunci. Contrar
obiceiului de a aduce întâi vinul cel mai bun
ºi apoi vinul de calitate inferioarã, nunul a
spus cã vinul servit la sfârºit era cel bun.
Semnificaþia acestei minuni este progresul pe
care-l reprezintã creºtinismul faþã de iudaism.
Dumnezeu a pãstrat darul Sãu cel mai bun —
pe Fiul Sãu — pânã acum.

2:11. Ioan explicã semnificaþia minunii
spunând cã este slava manifestatã a lui
Hristos. Spre deosebire de Moise, care a trans-
format apa în sânge ca semn al judecãþii lui
Dumnezeu (Ex. 7:14-24), Isus a adus bucurie.
Prima Lui minune aratã bucuria pe care o
dãruieºte El prin Duhul. Semnul aratã cã Isus
este Cuvântul întrupat care este Creatorul
plin de putere. El transformã apa în vin în
fiecare an prin procesul fermentãrii. Aici El a
fãcut ca procesul sã aibã loc instantaneu. Cei
peste 600 de litri de vin bun au fost darul Lui
pentru tânãra pereche. Prima minune — o
transformare — trimite la lucrarea de trans-
formare pe care o va face Isus (cf. 2 Cor.
5:17). Ucenicii Lui au crezut în El. Aceastã
credinþã iniþialã va fi testatã ºi consolidatã
prin revelaþia progresivã a lui Isus, Logos-ul.
În aceastã fazã ei nu înþelegeau încã moartea
ºi învierea Lui (Ioan 20:8-9), dar Îi cunoºteau
puterea.

4. VIZITA LUI ISUS LA CAPERNAUM 
(2:12)
2:12. Vizita lui Isus la Capernaum, pe

þãrmul nord-vestic al Mãrii Galileii, care nu a
durat multe zile, marcheazã un interludiu în
viaþa Lui. Cu toate cã oraºul Capernaum se
aflã în nord-estul oraºului Cana, El a coborât
(GBV) acolo datoritã cotei solului, care scade
pe mãsura apropierii de mare. Capernaumul a
devenit reºedinþa Lui (cf. Mat. 4:13; Mar.
1:21; 2:1). De atunci înainte El Se înstrãi-
neazã de familia Lui (Mar. 3:21, 31-35; Ioan
7:3-5) ºi de oraºul Lui Nazaret (Mar. 6:1-6;
Luca 4:14-30).

5. PRIMA LUCRARE A LUI ISUS ÎN 
IERUSALIM (2:13-3:21)

a. Isus curãþã Templul (2:13-25)
Ioan consemneazã curãþirea Templului la

începutul lucrãrii lui Isus, în timp ce sinop-
ticii o consemneazã la sfârºitul lucrãrii Sale
publice (Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-16; Luca
19:45-46). Probabil cã au existat douã ocazii

Ioan 2:1-12
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în care Isus a curãþat Templul, pentru cã
existã deosebiri între relatãri. Ioan a cunoscut
fãrã îndoialã scrierile sinopticilor ºi le-a com-
pletat. Prima curãþire a Templului i-a luat
prin surprindere pe oameni. A doua curãþire,
cu aproape trei ani mai târziu, a fost unul din
motivele morþii Sale (cf. Mar. 11:15-18).

2:13-14. Dupã obiceiul Iudeilor (Ex.
12:14-20, 43-49; Deut. 16:1-8) Isus S-a suit la
Ierusalim ca sã sãrbãtoreascã Paºtele (cf. al-
tor douã sãrbãtori de Paºte — una în Ioan 6:4
ºi una în Ioan 11:55; 12:1; 13:1). Sãrbãtoarea
era o aducere aminte a harului lui Dumnezeu
care a eliberat poporul evreu din Egipt. Aceas-
ta era o ocazie potrivitã pentru lucrarea Sa.

Cuvântul Templu se referã de fapt la o
curte mare, Curtea Neamurilor, care înconju-
ra incinta Templului. (Vezi schiþa Templului.)
Cei care cumpãrau ºi vindeau animale aici îºi
justificau probabil activitatea considerând cã
aduc un serviciu pelerinilor care veneau la
Ierusalim. Dar au început sã se comitã abu-
zuri ºi comerþul cu pelerinii a devenit o sursã
importantã de venituri pentru oraº. Atunci
când se pot câºtiga bani, închinarea este uºor
de denaturat. Schimbarea banilor era un ser-
viciu convenabil oferit pelerinilor. Datoriile
cãtre Templu trebuiau plãtite în moneda din
Tir, singura acceptatã, iar la schimbarea ba-
nilor se reþinea un comision mare.

2:15. Maleahi a profeþit venirea Unuia
care va apãrea pe neaºteptate în Templu pen-
tru a purifica religia poporului (Mal. 3:1-3).
Cuprins de indignare moralã, Isus a început
sã punã pe fugã oile ºi boii ºi a rãsturnat
mesele.

2:16. Isus a protestat împotriva transfor-
mãrii casei Tatãlui într-o casã de negustorie.
Nu era împotriva sistemului jertfelor. Scopul
aducerii jertfelor se afla în pericolul de a se
pierde. La a doua curãþire a Templului, de la
sfârºitul lucrãrii Sale, atacul lui Isus a fost mai
aspru. Atunci El a numit Templul „o peºterã
de tâlhari“ (Luca 19:46; cf. Ier. 7:11). Isus Se
referea frecvent la Dumnezeu ca la „Tatãl
Meu“. Tatãl poate fi cunoscut numai prin
Isus. „Nimeni nu cunoaºte deplin pe Tatãl,
afarã de Fiul ºi acela cãruia vrea Fiul sã i-L
descopere“ (Mat. 11:27).

2:17. Ucenicii lui Isus ºi-au adus amin-
te de Psalmul 69:9, care vorbeºte despre fap-
tul cã Cel Neprihãnit va plãti un preþ pentru
devotamentul Sãu pentru Templul lui Dumne-
zeu. Râvna pentru Dumnezeu Îl va duce pânã
la urmã la moarte.

2:18-19. Iudeii — fie autoritãþile, fie ne-
gustorii — au luat cuvântul cerând o dovadã
a dreptului Sãu de a ataca ordinea existentã
(„Iudeii, într-adevãr, cer minuni“, 1 Cor.
1:22). Dar în loc sã cedeze cererii lor, Isus
le-a spus câteva cuvinte cu sens ascuns. La
fel ca pildele din sinoptice, unul din sco-
purile cuvintelor enigmatice a fost sã-i deru-
teze pe ascultãtorii ostili Lui. Dorinþa Lui a
fost ca ascultãtorii Sãi sã mediteze la cuvin-
tele Lui pentru a le înþelege sensul. Expresia
Stricaþi Templul acesta are forma unui or-
din, dar sensul lui este ironic sau condiþional.
La procesul Sãu, Isus a fost acuzat cã a spus
cã poate distruge Templul ºi cã în trei zile îl
va ridica iarãºi (Mat. 26:60-61). O acuzaþie
similarã a fost formulatã ºi împotriva lui
ªtefan (Fapte 6:14).

2:20-21. Irod cel Mare a hotãrât sã înlo-
cuiascã Templul lui Zorobabel pentru cã nu
avea aceeaºi slavã ca Templul lui Solomon
(Hag. 2:3). Pentru cã lucrãrile la Templul lui
Irod au început în anul 20 sau 19 î.Hr., patru-
zeci ºi ºase de ani înseamnã cã ne aflãm în
anul 27 sau 28 d.Hr. Lucrãrile la întregul
complex al Templului au continuat pânã în
jurul anului 63 d.Hr. Iudeii au afirmat deci
fie cã sanctuarul a fost terminat în 46 de ani,

Ioan 2:13-21
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fie cã o etapã a construcþiei a fost finalizatã.
Aºa stând lucrurile, cum ar putea El, au între-
bat ei, sã reconstruiascã Templul în trei zile?
Ar fi fost imposibil! În limba greacã expresia
ºi Tu este de întãrire, subliniind dispreþul lor
faþã de El. Bineînþeles, Isus Se referea la
Templul trupului Sãu care, dupã moartea
Sa, va fi înviat dupã trei zile.

2:22. La început nici ucenicii Lui nu
I-au înþeles cuvintele enigmatice. A fost nece-
sarã iluminarea adusã de lumina învierii. Ei
nu înþelegeau necesitatea morþii Lui, deci gân-
direa lor nu s-a îndreptat în aceastã direcþie
decât dupã evenimentul învierii. Nu au înþeles
nici Scripturile care vorbesc despre sufer-
inþele ºi moartea lui Mesia (Is. 52:12-53:12;
Luca 24:25-27).

2:23. Pe când era… în Ierusalim, în tim-
pul Paºtelor, Isus a fãcut ºi alte minuni, dar
Ioan a hotãrât sã nu relateze semnele aces-
tea. Efectul lor (probabil vindecãri) a fost cã
s-a nãscut credinþa în mulþi oameni. Ei au
crezut în Numele Lui, adicã au avut încre-
dere în El. Aceasta nu era în mod necesar o
credinþã mântuitoare, aºa cum aratã versetul
urmãtor. Ei au crezut cã El era un mare
Vindecãtor, nu neapãrat un Salvator din
pãcat.

2:24-25. Isus ºtia cã un entuziasm tem-
porar sau o credinþã bazatã pe semne nu era
de ajuns. Mulþi dintre primii Sãi urmaºi I-au
întors spatele atunci când nu ªi-a asumat
rolul de rege politic (cf. 6:15, 60, 66). Teme-
lia credinþei nu a fost pusã în totalitate înainte
de moartea ºi învierea Sa ºi de venirea
Duhului Sfânt. Având cunoaºtere supranatu-
ralã, Isus n-avea trebuinþã de ajutor uman
pentru a evalua un om. Fiind Dumnezeu, El
poate vedea dincolo de aspectele superficiale,
pãtrunzând în inimã (1 Sam. 16:7; Ps. 139;
Fapte 1:24). Ioan 3 ºi 4 oferã exemple ale
acestui adevãr. El a ºtiut care era nevoia lui
Nicodim ºi i-a vorbit femeii samaritene des-
pre trecutul ei (4:29). Legãtura dintre capi-
tolul 3 ºi capitolul 2 este evidentã (cf. în om
[2:25] ºi „era un om“ [3:1]).

b. Discuþia lui Isus cu Nicodim (3:1-21)
3:1. Nicodim reprezintã ce era mai bun

în popor. Era un învãþãtor (v. 10), un  fariseu
ºi un fruntaº al Iudeilor (membru în
Sinedriu; NIV — n.tr.). Sinedriul avea 70 de
membri responsabili cu deciziile religioase
ºi, de asemenea, sub conducerea romanilor,
cu deciziile civile. Doi membri ai Sinedriului
care apar într-o luminã favorabilã în Noul
Testament sunt Iosif din Arimatea (19:38) ºi

rabinul Gamaliel (Fapte 5:34-39; 22:3).
Sinedriul L-a adus la judecatã pe Isus (Luca
22:66). Nicodim i-a mustrat mai târziu pe
farisei pentru cã L-au condamnat pe Isus fãrã
sã-I asculte mãrturia (Ioan 7:50-51) ºi l-a aju-
tat pe Iosif din Arimatea sã-L îngroape pe
Isus (19:39-40).

3:2. De ce a venit Nicodim la Isus
noaptea? Din cauza fricii? Pentru cã era ora
normalã pentru vizite? Pentru cã dorea sã nu
fie întrerupt în timpul discuþiei cu Isus de
mulþimea întotdeauna prezentã? Ioan nu
spune de ce. Totuºi noaptea are un sens sinis-
tru în a patra Evanghelie (cf. 9:4; 11:10;
13:30; 19:39). Nicodim a început: Învãþã-
torule, ºtim cã eºti un Învãþãtor venit de la
Dumnezeu. „ªtim“ se referã la membrii
Sinedriului favorabili lui Isus. Titlurile
„Rabi“ (GBV) ºi „Învãþãtorule“ sunt pe de o
parte expresii ale politeþii ºi respectului, dar,
pe de altã parte, dezvãluie neînþelegerea de
cãtre Nicodim a identitãþii lui Isus. Cuvintele
„de la Dumnezeu“ au o poziþie de întãrire în
limba greacã. Semnele arãtau cã Isus este
Omul lui Dumnezeu (este Dumnezeu cu el)
ºi Nicodim a vrut sã discute cu El ca de la un
rabin la altul.

3:3. Dar Isus nu se afla la acelaºi nivel
cu Nicodim. El venea „de sus“  (anôthen; v.
31, GBV) ºi din acest motiv Nicodim trebuia
sã se nascã ºi el „de sus“ (v. 3, GBV marg.;
anôthen). A te naºte din nou sau a te naºte
„de sus“ (anôthen are ambele sensuri; ex.,
„de sus“ în 19:11 ºi „din nou“ în Gal. 4:9) în-
seamnã a avea parte de o transformare spiri-
tualã care îl scoate pe un om din împãrãþia
întunericului ºi îl duce în Împãrãþia lui
Dumnezeu (cf. Col. 1:13). Împãrãþia este
sfera sau domeniul autoritãþii ºi binecuvân-
tãrii lui Dumnezeu, care acum este invizibil
dar Se va manifesta pe pãmânt (Mat. 6:10).

3:4. Nicodim era sigur cã Isus nu se
referea la un lucru absurd (cum ar fi reîncar-
narea sau sã se nascã fizic a doua oarã),
totuºi nu a înþeles natura regenerãrii.

3:5. Existã mai multe concepþii care în-
cearcã sã explice cuvintele lui Isus despre a
se naºte cineva din apã ºi din Duh: (1) Prin
„apã“ se înþelege naºterea naturalã iar prin
„Duh“ se înþelege naºterea de sus. (2) prin
„apã“ se înþelege Cuvântul lui Dumnezeu (Ef.
5:26). (3) Prin „apã“ înþelegem botezul ca
parte esenþialã a regenerãrii. (Aceastã con-
cepþie contrazice alte versete ale Bibliei care
afirmã în mod clar cã mântuirea este numai
prin credinþã; ex., Ioan 3:16, 36; Ef. 2:8-9; Tit
3:5) (4) Apa este un simbol al Duhului Sfânt

Ioan 2:22-3:5
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(Ioan 7:37-39). (5) Prin „apã“ înþelegem lu-
crarea de aducere la pocãinþã a lui Ioan Bote-
zãtorul, iar prin „Duh“ înþelegem lucrarea
prin care Duhul Sfânt Îl aduce pe Hristos în
viaþa unui om.

În favoarea celei de a cincea concepþii vin
confirmarea istoricã ºi acceptarea teologicã.
Este adevãrat cã Ioan Botezãtorul a trezit po-
porul prin lucrarea Sa ºi a subliniat necesi-
tatea pocãinþei (Mat. 3:1-6). Folosirea cuvân-
tului „apã“ i-a adus aminte lui Nicodim de
mesajul Botezãtorului. Aºadar Isus a spus cã
Nicodim, dacã vrea sã intre în Împãrãþia lui
Dumnezeu, trebuie sã se întoarcã la El (sã se
pocãiascã) astfel încât sã fie regenerat de
Duhul Sfânt.

3:6-7. Existã douã domenii distincte:
unul este cel al oamenilor cãzuþi în pãcat
(carne) ºi celãlalt este al lui Dumnezeu (Duh).
Un om cãzut în pãcat nu se poate regenera
singur; el are nevoie de o intervenþie divinã.
Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate
regenera un spirit uman.

Oamenii nu trebuie sã se poticneascã din
cauza cuvintelor lui Isus sau sã le respingã
importanþa. Cuvintele Lui sunt categorice:
Trebuie sã vã naºteþi din nou. Este un mesaj
absolut ºi universal.

3:8. Acest verset conþine un joc de cu-
vinte care nu poate fi redat prin traducere.
Cuvântul grecesc pneuma înseamnã atât vânt
cât ºi Duh. Lucrarea pe care o face Duhul
(pneuma) este invizibilã ºi tainicã aºa cum
este vântul (pneuma). Omul nu are controlul
asupra nici unuia.

3:9-10. Nicodim a întrebat cum se pro-
duce aceastã transformare spiritualã. Isus a
rãspuns cã Nicodim, învãþãtorul lui Israel,
ar trebui sã ºtie. Profeþii Vechiului Testa-
ment au vorbit despre Epoca nouã în care va
lucra Duhul (Is. 32:15; Ez. 36:25-27; Ioel
2:28-29). Remarcabilul învãþãtor al poporului
ar fi trebuit sã înþeleagã cum poate Dumnezeu
sã dea prin harul Sãu suveran o inimã nouã
unui om (1 Sam. 10:6; Ier.31:33).

3:11. Dar Nicodim nu cunoºtea nimic din
domeniul despre care vorbea Isus. El repre-
zenta necredinþa ºi lipsa de cunoaºtere a
poporului. La fel ca profeþii, Isus a vorbit po-
porului despre lucruri divine, dar evreii I-au
respins mãrturia. Mãrturia (martyrian) este
un cuvânt obiºnuit în Evanghelia lui Ioan
(vezi tabelul de la 5:33-34).

3:12. Dacã Nicodim nu putea înþelege
învãþãtura fundamentalã a regenerãrii pe care
Isus a prezentat-o printr-o analogie folosind
lucruri pãmânteºti, cum va putea înþelege ºi

crede când îi va vorbi despre lucrurile
cereºti mai abstracte, cum ar fi Trinitatea,
întruparea ºi glorificarea viitoare a lui Isus?

3:13. Nimeni nu s-a suit în cer pentru ca
apoi sã se întoarcã ºi sã poatã da învãþãturi
clare despre lucrurile divine. Singura excep-
þie este Isus, Fiul omului (cf. 1:50-51; Dan.
7:13; Mat. 26:64). El este „Scara“ dintre cer
ºi pãmânt cu acces în ambele domenii (cf. co-
mentariilor de la Ioan 1:50-51). El a „cobo-
rât“ prin întrupare ºi a „urcat“ prin înãlþarea
la cer. De asemenea, El era în cer înainte de
întrupare ºi de aceea cunoaºte tainele divine.

3:14-15. Noþiunea urcãrii la cer (v. 13)
conduce la ideea cã Isus va fi înãlþat (cf.
8:28; 12:32). Moise a înãlþat ºarpele de ara-
mã pe un stâlp ca metodã de vindecare a bolii
care s-a abãtut ca o pedeapsã pentru neascul-
tare (cf. Num. 21:4-9). Tot aºa va fi înãlþat ºi
Isus pe o cruce pentru pãcatele oamenilor,
pentru ca o privire a credinþei sã dea viaþa
veºnicã celor condamnaþi sã moarã.

3:16. Indiferent dacã aceste cuvinte au
fost rostite de Ioan sau de Isus, ele reprezintã
Cuvântul lui Dumnezeu ºi acest verset este un
rezumat important al evangheliei. Motivaþia
acþiunilor lui Dumnezeu faþã de oameni este
dragostea. Dragostea lui Dumnezeu nu este
doar pentru câþiva oameni sau pentru un
grup, ci darul Lui este pentru toatã lumea.
Dragostea lui Dumnezeu a fost exprimatã
prin oferta darului Sãu cel mai de preþ — sin-
gurul Lui Fiu — (cf. Rom. 8:3, 32). Cuvân-
tul grecesc tradus prin „singurul“, cu referire
la Fiul, este monogenç, care înseamnã „sin-
gurul nãscut“ sau „singurul care s-a nãscut“.
El mai este folosit în Ioan 1:14, 18; 3:18; ºi în
1 Ioan 4:9. Din perspectiva omului, darul tre-
buie primit, nu câºtigat (Ioan 1:12-13). Omul
este mântuit crezând, punându-ºi încrederea
în Hristos. Verbul piarã (apolçtai) nu
înseamnã anihilare, ci destinul final: „dis-
trugerea“ în Iad, departe de Dumnezeu care
este viaþã, adevãr ºi bucurie. Viaþa veºnicã
este o viaþã calitativ nouã, pe care un credin-
cios o are încã de acum ºi o va avea pentru
totdeauna (cf. 10:28; 17:3).

3:17. Cu toate cã lumina aruncã ºi um-
bre, scopul ei este sã lumineze. Deºi cei care
nu cred sunt condamnaþi, scopul lui Dum-
nezeu atunci când L-a trimis pe Fiul Sãu a
fost mântuirea (sã fie mântuitã), nu pedeap-
sa (sã judece). Dumnezeu nu Îºi gãseºte
plãcerea în moartea celui rãu (Ez. 18:23, 32).
El doreºte ca toþi sã fie mântuiþi (1 Tim. 2:4;
2 Pet. 3:9).

Ioan 3:6-17
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3:18. Mijlocul prin care suntem mântuiþi
este credinþa în lucrarea completã a lui Isus
pe cruce. Dar oamenii care resping lumina
Logos-ului zac în întuneric (1:5; 8:12) ºi de
aceea au ºi fost judecaþi de Dumnezeu. Deja
sunt condamnaþi. Ei se aseamãnã cu evreii
pãcãtoºi ºi muribunzi care au refuzat cu încã-
pãþânare mijlocul divin de vindecare (Num.
21:4-9). Pe de altã parte, pentru credinciosul
în Hristos „nu este nici o osândire“ (Rom.
8:1); el „nu vine la judecatã“ (Ioan 5:24).

3:19. Oamenii iubesc întunericul nu pen-
tru întunericul în sine, ci pentru ceea ce ascun-
de el. Ei doresc sã-ºi continue nederanjaþi
faptele lor rele (ponçra, „rãul“; cf. v. 20).
Credinciosul este ºi el un pãcãtos (chiar dacã
unul rãscumpãrat), dar el îºi mãrturiseºte
pãcatele ºi îi rãspunde favorabil lui Dumne-
zeu (cf. 1 Ioan 1:6-7). În sensul cel mai adânc,
dragostea omului faþã de întuneric ºi nu faþã
de Dumnezeu Lumina (Ioan 1:5, 10-11;
1 Ioan 1:5) este dragoste pentru idoli. Omul
se închinã ºi slujeºte „creaturii în locul
Creatorului“ (Rom. 1:25; GBV).

3:20. La fel cum lumina naturalã desco-
perã ceea ce altfel ar rãmâne nevãzut, ºi Hris-
tos Lumina aratã cã faptele omului sunt „re-
le“. (Cuvântul „rãul“ folosit aici este phaula
[„fãrã valoare“] ºi apare ºi în Ioan 5:29.)
Necredincioºii nu au un sens în viaþã, nu au
motive pentru care sã merite sã trãiascã, nu
au scopuri corespunzãtoare, ci destinul lor
este condamnarea. Cu toate acestea, oricine
face rãul urãºte lumina (ºi iubeºte întune-
ricul, 3:19). El se teme cã prin venirea lui la
luminã faptele lui vor fi dovedite ca fiind
fãrã valoare ºi va trebui sã renunþe la ele.

3:21. Isus este ca un magnet. Oamenii
Lui sunt atraºi spre El ºi-I primesc revelaþia.
Chiar dacã, venind la luminã, sunt mustraþi
pentru pãcatele lor, reacþia lor este pocãinþa ºi
credinþa. Ei trãiesc dupã adevãr (cf. 2 Ioan
1-2, 4; 3 Ioan 1, 4). Prin regenerare ei trãiesc
o viaþã deosebitã de viaþa trãitã înainte în
întuneric. Viaþa nouã este trãitã prin credinþa
în Isus ºi în Cuvântul Sãu. Iar Duhul care
lucreazã în viaþa lor le dã putere, scopuri ºi
preocupãri (2 Cor. 5:17; Ef. 2:10).

6. ULTIMA MÃRTURIE A LUI IOAN 
BOTEZÃTORUL (3:22-30)
3:22-24. Lucrarea lui Ioan Botezãtorul

s-a suprapus pentru scurt timp cu lucrarea lui
Isus. În consecinþã, þinutul Iudeii a avut
parte din plin de învãþãturile acestor doi mari
predicatori ai pocãinþei ºi ai Împãrãþiei lui

Dumnezeu. Atât Ioan cât ºi Isus aveau fie-
care ucenicii lui, mulþimi de oameni care-i
urmau ºi botezau amândoi. Afirmaþia cã Isus
boteza (v. 2, 26) înseamnã probabil cã El
supraveghea botezurile fãcute de ucenicii Sãi
(4:2). Nu se ºtie unde se aflã la Enon,
aproape de Salim, dar probabil cã se afla
undeva la jumãtatea distanþei dintre Marea
Galileii ºi Marea Moartã (la cca. cinci kilo-
metri est de Sihem). Douã grupuri botezau,
deci erau populare douã miºcãri „reforma-
toare“. Aceste lucruri se întâmplau înainte
ca Ioan sã fie aruncat în temniþã (3:24).
Afirmaþia de mai sus aratã în ce fel comple-
teazã a patra Evanghelie Evangheliile sinop-
tice. Precizarea aceasta presupune cã cititorii
ºtiau de închiderea lui Ioan din celelalte Evan-
ghelii (Mat. 14:1-12; Mar. 6:14-29; Luca
3:19-20) sau din tradiþia comunã a Bisericii.

3:25. Ucenicii zeloºi ai lui Ioan Botezã-
torul s-au aflat în dezavantaj într-o neînþe-
legere. Un Iudeu a întrebat de ce sã se alã-
ture grupului lui Ioan. El (ºi alþii „au venit“
în v. 26) avea nelãmuriri cu privire la
curãþire. Pentru cã existau deja ritualurile de
curãþire a esenienilor ºi a fariseilor, de ce sã
adere un evreu la un alt act al spãlãrii, botezul
lui Ioan? În plus, grupul care-L urma pe Isus
era mai mare.

3:26. Probabil cã ucenicii lui Ioan au fost
supãraþi ºi furioºi. (Ei erau interesaþi de
miºcarea lui Ioan ºi nu Îi erau devotaþi lui
Isus.) Aceºtia s-au plâns cã Isus, despre care
Ioan a mãrturisit, a captat acum atenþia
poporului. Ei tânjeau dupã zilele din trecut
când toþi oamenii veneau sã-l asculte pe Ioan
(Mar. 1:5).

3:27. Mãreþia lui Ioan se vede în rãspun-
sul sãu. El a spus: Omul nu poate primi de-
cât ce-i este dat din cer. Dumnezeu este su-
veran în binecuvântarea lucrãrii fiecãruia.
Dacã lucrarea lui Isus se extindea, acest lucru
însemna cã era voia lui Dumnezeu. Acest
principiu al suveranitãþii lui Dumnezeu este
subliniat în Ioan (cf. 6:65; 19:11) ºi în alte
pãrþi ale Noului Testament (ex., 1 Cor. 4:7).

3:28. De asemenea, Ioan le-a adus amin-
te ucenicilor sãi cã au uitat o parte a învãþã-
turii sale. El a afirmat fãrã echivoc cã nu era
Mesia cel promis, ci era doar trimis înaintea
Lui de Dumnezeu pentru a pregãti lucrarea
lui Mesia (1:8, 15, 20, 23).

3:29-30. Ioan ºi-a gãsit propria bucurie
în creºterea influenþei lui Isus. Ca sã ilustreze
acest lucru, s-a folosit de un obicei de la
nunþile din Orientul Apropiat. Prietenul
mirelui era doar un asistent, nu participantul
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principal la nuntã. Asistentul acþiona în
numele mirelui ºi fãcea pregãtirile pentru
ceremonie. El se bucura când auzea cã vine
mirele dupã mireasã. Lucrarea lui Ioan
Botezãtorul a fost sã pregãteascã sosirea lui
Hristos, „Mirele“. Ioan a botezat numai cu
apã, nu cu Duhul. De aceea el spune: Isus tre-
buie… sã creascã, iar eu sã mã micºorez.
Acesta nu era doar un lucru recomandabil
sau o întâmplare, ci era planul divin. Ioan a
acceptat de bunã voie ºi cu bucurie creºterea
popularitãþii lui Isus, pentru cã acesta era pla-
nul lui Dumnezeu.

7. MÃRTURIA LUI IOAN EVANGHELISTUL
(3:31-36)
Ghilimelele în care este încadrat acest

text în NIV reprezintã o inovaþie modernã,
fiind considerate necesare de cãtre traducã-
tori. Manuscrisele greceºti originare nu
conþin ghilimele. Aºa cum indicã nota de
margine din NIV, ghilimelele de închidere a
citatului ar putea fi aºezate dupã versetul 30,
nu la sfârºitul versetului 36. Este mai bine sã
considerãm acest paragraf (v. 31-36) drept o
mãrturie a lui Ioan Evanghelistul, din cauza
expunerii teologice despre Tatãl ºi Fiul, care
este mai mult un aspect al teologiei creºtine
decât o parte a mãrturiei lui Ioan Botezãtorul.

3:31. Ioan Evanghelistul dezvoltã aici
tema supremaþiei lui Isus, despre care le-a
vorbit Ioan Botezãtorul ucenicilor lui (v. 28-
30). Cuvintele lui Isus erau mai importante
decât ale oricãrui alt învãþãtor religios pentru
cã El a venit din cer. Fiecare învãþãtor uman
este limitat de legãtura sa cu pãmântul (el
este de pe pãmânt, este pãmântesc). Dar
Logos-ul, care vine din cer, este mai presus
de toþi; El este preeminent (Col. 1:18).

3:32. Cuvintele lui Isus au provenit din
ceea ce a vãzut ºi auzit în comuniunea Lui
anterioarã cu Tatãl în cer (cf. 1:1, 14). Cu
toatã credibilitatea mãrturiei Sale, omenirea
în general a respins mesajul Lui (cf. 1:11).

3:33. Mesajul lui Isus nu a fost respins
universal, aºa cum ar putea lãsa sã înþeleagã
versetul 32. Cine îl primeºte atestã sau cer-
tificã faptul cã Dumnezeu spune adevãrul
(cf. v. 21). A respinge aceastã mãrturie
înseamnã a-L numi pe Dumnezeu mincinos
(1 Ioan 5:10).

3:34. Isus a comunicat adevãrul absolut
al lui Dumnezeu atunci când a spus cuvintele
lui Dumnezeu, fiind înzestrat cu toatã pu-
terea Duhului Sfânt, pentru cã Dumnezeu nu
I-a dat Duhul cu mãsurã. Profeþii Vechiului
Testament aveau Duhul numai pentru anu-
mite perioade ºi în anumite scopuri.

Apostolul Ioan îl numeºte pe Isus Acela
pe care L-a trimis Dumnezeu. De treizeci ºi
nouã de ori Ioan se referã în Evanghelie la
Isus în calitatea Sa de trimis al lui Dumnezeu
(v. 17, 34; 4:34; 5:23-24, 30, 36-38; 6:29, 38-
39, 44, 57; 7:16, 28-29; 8:16, 18, 26, 29, 42;
9:4; 10:36; 11:42; 12:44-45, 49; 13:16, 20;
14:24; 15:21; 16:5; 17:3, 18, 21, 23, 25;
20:21). Acest lucru afirmã atât divinitatea ºi
originea cereascã a lui Isus, cât ºi suverani-
tatea ºi dragostea lui Dumnezeu în iniþierea
întrupãrii Fiului (cf. Gal. 4:4; 1 Ioan 4:9-10,
14).

3:35. Relaþia dintre Fiul ºi Tatãl este una
de intimitate plinã de dragoste ºi de încredere
deplinã. Fiul este înzestrat cu toatã autori-
tatea pentru a duce la îndeplinire scopurile
Tatãlui (5:22; Mat. 28:18).

3:36. Omul are doar douã opþiuni: sã
creadã în Fiul sau sã-L respingã pe Fiul (cf.
v. 16, 18). Necredinþa este o ignoranþã tra-
gicã, dar este de asemenea ºi o neascultare
intenþionatã de lumina clarã primitã. Expresia
mânia lui Dumnezeu este menþionatã numai
aici, în a patra Evanghelie (dar vezi ºi Apoc.
6:16-17; 11:18; 14:10; 16:19; 19:15). „Mâ-
nia“, reacþia dreaptã necesarã a lui Dumnezeu
împotriva rãului, rãmâne (menei) peste
necredincios. Pãcatele ºi neascultarea
nesfârºite vor duce la pedeapsa eternã (Mat.
25:46).

8. LUCRAREA LUI ISUS ÎN SAMARIA 
(4:1-42)

a. Discuþia lui Isus cu femeia samariteanã 
(4:1-26)
4:1-3. În limba greacã aceste versete al-

cãtuiesc o singurã frazã lungã, care îl intro-
duce pe cititor în a doua conversaþie amplã a
lui Isus. Poziþia proeminentã obþinutã repede
de Isus, doveditã prin numãrul tot mai mare
de oameni care-L urmau, a determinat Fari-
seii sã-L urmãreascã cu atenþie. Isus ºtia cum
se va încheia lucrarea Sa pentru cã totul era
conform planului lui Dumnezeu. Pânã atunci,
El trebuia sã trãiascã atent, deci S-a retras din
conflict pânã la „vremea“ potrivitã (7:6, 8,
30; 8:20; cf. 12:23; 13:1; 17:1). A pãrãsit
Iudea ºi S-a întors în Galilea.

Aceastã a doua întâlnire a lui Isus este o
altã dovadã a faptului cã El „ºtia ce este în
om“ (2:25). Între femeia samariteanã ºi
Nicodim existã mari diferenþe. El L-a cãutat
pe Isus; ea a fost indiferentã. El era un
conducãtor respectat; ea era respinsã de socie-
tate. El era un om serios; ea era o femeie uºu-
raticã; el era un evreu; ea era o samariteanã
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dispreþuitã. El era (se presupune) un om
moral; ea era imoralã. El era ortodox în cre-
dinþã; ea era heterodoxã. El avea educaþie
religioasã; ea era ignorantã. Cu toate aceste
diferenþe, atât acest om „bisericos“ cât ºi
aceastã femeie din lume, aveau nevoie de
naºterea din nou. Ambii aveau nevoi pe care
numai Hristos le putea împlini. 

4:4. Isus trebuia sã treacã prin Sama-
ria. Era drumul cel mai scurt dintre Iudea ºi
Galilea, dar nu singurul. Celãlalt drum era
prin Perea, la est de râul Iordan. (Vezi cele
douã rute pe hartã.) Evreii din zilele lui Isus
mergeau de obicei pe ruta esticã din cauza
urii lor faþã de samariteni. Dar Isus a ales ruta
prin Samaria pentru a se întâlni cu oamenii
dispreþuiþi din acea regiune. Fiind Salvatorul
lumii, El cautã ºi mântuieºte pe cei dispreþuiþi
ºi respinºi de societate (Luca 19:10).

În vremea Noului Testament „Samaria“
era o regiune din centrul Palestinei, având
Iudea la sud ºi Galilea la nord. Samaria nu
avea existenþã politicã separatã sub guverna-
torul roman. Populaþia era formatã dintr-un
amestec rasial ºi religia lor era rezultatul sin-
cretismului ºi schismei de iudaism. Centrul
închinãrii era Muntele Garizim. Mai existã ºi

astãzi în Israel un mic grup de samariteni care
îºi pãstreazã tradiþiile.

4:5-6. Localitatea Sihar era aproape de
Sihem. Cei mai mulþi cred cã locul este Aka-
rul modern, dar alþii cred cã este Tell-Balatah.
Siharul se afla între Muntele Ebal ºi Muntele
Garizim. O fântânã aflatã ºi astãzi lângã Si-
har ar putea fi fântâna lui Iacov. Ogorul pe
care-l dãduse Iacov fiului sãu Iosif este
menþionat în Geneza 48:21-22. Iacov îl
cumpãrase cu mulþi ani înainte (Gen. 33:18-
20). Isus, ostenit de cãlãtorie, ºedea lângã
fântânã. Era cam pe la ceasul al ºaselea,
deci, conform sistemului roman, era ora 18:00.
(Vezi comentariile la Ioan 1:39; 19:14.) Isus,
fiind uman cu adevãrat, a experimentat setea,
slãbiciunea, durerea ºi foamea. Desigur, po-
seda ºi toate atributele Divinitãþii (omnisci-
enþã, omnipotenþã etc.).

4:7-8. În timp ce ucenicii au plecat în
localitate sã cumpere de ale mâncãrii, Isus a
fãcut un lucru surprinzãtor: a vorbit cu o
femeie din Samaria, pe care nu o mai întâl-
nise înainte. Ea era din regiunea Samaria, nu
din oraºul Samaria. Femeia a fost ºocatã cã
un bãrbat evreu i-a cerut: Dã-Mi sã beau.
Prejudecãþile vremii împiedicau conversaþiile
publice între bãrbaþi ºi femei, între evrei ºi
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CONTRASTE ÎNTRE NICODIM ªI FEMEIA SAMARITEANÃ
(IOAN 3-4)

Nicodim Femeia samariteancã

LOCUL (Ierusalim), Iuda Samaria
TIMPUL Noaptea Aprox. la ora 18:00
OCAZIA Vizitã planificatã Din întâmplare
CONÞINUT Teologic Practic
INIÞIATORUL Nicodim Isus
GRUPUL ETNIC Evreu Samaritean (sânge amestecat)
STATUT SOCIAL Învãþãtor, conducãtor Femeie dispreþuitã 

foarte respectat (imoralã)
SEX Bãrbat Femeie
ATITUDINE Politicos, numindu-L Ostilitate la început,

pe Isus Rabi apoi respect
FORMA Nicodim a amuþit, dia- Dialog purtat pânã la 

logul a devenit monolog sfârºit
REZULTAT Nemenþionat Femeia convertitã devine 

martorã a lui Isus ºi oamenii 
vin la credinþã
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samariteni ºi mai ales între necunoscuþi. Un
rabin evreu ar fi rãbdat mai degrabã de sete
decât sã încalce aceste convenienþe.

4:9. Femeia, surprinsã ºi curioasã, nu a
înþeles cum îndrãznea sã-i cearã de bãut, din
moment ce Iudeii… n-au legãturi cu Sama-
ritenii. Notele marginale din NIV prezintã ºi
o altã traducere a propoziþiei greceºti, care
foloseºte cuvântul synchrôtai („asociazã“ sau
„folosesc împreunã“): evreii „nu folosesc
vase folosite de samariteni.“ Aceastã tradu-
cere ar putea fi corectã. O lege rabinicã din
66 d.Hr. spunea cã femeile samaritene erau
considerate a se afla într-o menstruaþie per-
manentã, deci erau necurate. Din acest motiv,
un evreu care ar fi bãut dintr-un vas al unei
femei samaritene ar fi devenit necurat din
punct de vedere ceremonial.

4:10. Dupã ce i-a captat atenþia ºi i-a sti-
mulat curiozitatea, Isus i-a adresat câteva cu-
vinte enigmatice care sã-i dea de gândit. Cu
alte cuvinte, Isus i-a spus: „ªocul tãu ar fi
infinit mai mare dacã ai ºtii cu adevãrat cine
sunt Eu. Tu — nu Eu — ai cere de bãut!“ Trei
lucruri puteau sã-i stimuleze gândirea: (1)
Cine este El? (2) Care este darul lui
Dumnezeu? (3) Ce se înþelege prin apã vie?
Într-un sens, prin „apã vie“ înþelegem apã
curgãtoare, dar într-un alt sens ea este Duhul
Sfânt (Ier. 2:13; Zah. 14:8; Ioan 7:38-39).

4:11-12. Ea nu a înþeles ce este apa vie,
gândindu-se numai la apa din fântâna la care
venise. Pentru cã fântâna lui Iacov era
adâncã, cum putea Isus sã scoatã aceastã
apã vie? Arheologii identificã astãzi aceastã
fântânã cu una dintre cele mai adânci din
Palestina. Eºti Tu oare mai mare decât pã-
rintele nostru Iacov? a întrebat ea. În limba
greacã aceastã întrebare cere un rãspuns
negativ. Ea nu putea concepe cã El era mai
mare decât Iacov. Expresia ei „pãrintele nos-
tru Iacov“ este interesantã, pentru cã evreii
pretind cã Iacov este fondatorul poporului
lor . Aceastã fântânã avea o îndelungã
tradiþie, dar, s-a întrebat ea, Ce are acest
strãin?

4:13-14. Isus a început sã-i descopere
adevãrul printr-o afirmaþie enigmaticã. Apa
aceasta, provenitã din fântâna lui Iacov, va
satisface numai setea trupului pentru un timp.
Dar apa pe care o dã Isus asigurã o satis-
facere permanentã a nevoilor ºi dorinþelor. Pe
lângã acest lucru, cine va bea apa Lui vie va
avea în el însuºi un izvor de apã care dã viaþa
(cf. 7:38-39). Aceastã apã interioarã se deo-
sebea de apa de fântânã, care era scoasã cu
mult efort. Isus vorbea despre Duhul Sfânt

care aduce mântuirea omului care crede ºi
prin El le oferã mântuire ºi altora.

4:15. Femeia nu a putut înþelege sensul
acestor cuvinte din cauza pãcatului ºi a mate-
rialismului ei. Ea nu a putut înþelege decât cã,
dacã ar avea acel izvor, nu-i va mai fi sete ºi
nu va trebui sã mai depunã efortul de a veni
la fântânã.

4:16-18. Pentru cã femeia nu putea primi
adevãrul Lui (1 Cor. 2:14), Isus S-a ocupat de
problema ei fundamentalã. (Din relatare re-
zultã cã femeia nu L-ar mai fi servit pe Dom-
nul cu apã. El ªi-a uitat propria nevoie fizicã
pentru a împlini nevoia ei spiritualã.) Isus
i-a spus sã-ºi cheme bãrbatul ºi sã-l aducã
acolo. Cererea lui Isus avea scopul sã-i arate
cã El cunoºtea totul despre ea (cf. 2:24-25).
Istoria cãsãtoriilor ei era cunoscutã de acest
Strãin, precum ºi faptul cã acum trãia în
pãcat. Astfel Isus i-a descoperit în numai
câteva cuvinte viaþa ei pãcãtoasã ºi nevoia ei
de mântuire.

4:19-20. Rãspunsul ei a fost foarte inte-
resant! Isus nu era doar un rabin iudeu aflat în
trecere. Deoarece avea o capacitate supranatu-
ralã de cunoaºtere, trebuia sã fie un prooroc
al lui Dumnezeu. Dar în loc sã-ºi mãrturi-
seascã pãcatul ºi sã se pocãiascã, ea a aruncat
o „bombã“ intelectualã. Putea El sã rezolve o
disputã strãveche? Religia samaritenilor sus-
þinea cã singurul loc stabilit de Dumnezeu

Ioan 4:9-20
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unde oamenii trebuie sã se închine era pe
vârful Muntelui Garizim, aflat în apropiere,
în timp ce voi („Evreii“, NIV — n.tr.),
spuneþi cã închinarea trebuie sã aibã loc în
Ierusalim. Cine are dreptate în aceastã con-
troversã?

4:21. Vine ceasul (cf. 23) este o expresie
care se referã la moartea lui Isus care va
inaugura o nouã etapã în modul de închinare
înaintea lui Dumnezeu. În Epoca Bisericii,
datoritã lucrãrii Duhului, oamenii nu se vor
mai închina în temple cum erau cele de pe
Muntele Garizim ºi de pe Muntele Sionului.

4:22. Isus a fost ferm pe poziþia Lui în
aceastã disputã. Religia samaritenilor era
confuzã ºi greºitã: Voi vã închinaþi la ce nu
cunoaºteþi. Nu prin ei va veni mântuirea
omenirii. Israelul era poporul ales de Dum-
nezeu pentru a primi mari binecuvântãri
(Rom. 9:4-5). Când Isus a spus cã mântuirea
vine de la Iudei, nu a afirmat cã toþi evreii
erau mântuiþi sau cã erau deosebit de evla-
vioºi. „Mântuirea vine de la Iudei“ în sensul
cã este posibilã prin Isus, care S-a nãscut din
sãmânþa lui Avraam.

4:23. O datã cu sosirea lui Mesia, a venit
ºi ceasul pentru un alt mod de a se închina
înaintea lui Dumnezeu. Închinãtorii adevã-
raþi sunt cei care recunosc cã Isus este Ade-
vãrul lui Dumnezeu (3:21; 14:6) ºi singura
Cale cãtre Tatãl (Fapte 4:12). A te închina în
adevãr înseamnã a te închina lui Dumnezeu
prin Isus. A te închina în duh înseamnã a te
închina în noua sferã spiritualã care a fost
descoperitã de Dumnezeu oamenilor. Tatãl
doreºte închinãtori adevãraþi pentru cã do-
reºte oameni care sã trãiascã în adevãr, nu în
falsitate. Toþi oamenii sunt închinãtori (Rom.
1:25), dar, din cauza pãcatului, mulþi sunt
orbi ºi îºi pun încrederea numai în obiecte
fãrã valoare.

4:24. Dumnezeu este Duh este o tradu-
cere mai bunã decât KJV: „Dumnezeu este un
Duh.“ Dumnezeu nu este un Duh dintre
multe alte duhuri. Aceasta este o afirmare a
naturii Sale invizibile. El nu este constrâns
sã se afle într-un singur loc. Cei care doresc
sã I se închine o pot face numai prin Cel
(Isus) care manifestã natura invizibilã a lui
Dumnezeu (1:18) ºi prin Duhul Sfânt care îi
deschide credinciosului o nouã dimensiune a
Împãrãþiei (cf. 3:3, 5; 7:38-39).

4:25. Samaritenii aºteptau venirea unui
conducãtor mesianic. Dar nu aºteptau un
rege uns descendent din David, pentru cã
respingeau tot Vechiul Testament, cu excepþia

Pentateuhului. Pe baza textului din Deutero-
nomul 18:15-18, ei aºteptau un conducãtor
asemãnãtor lui Moise, care le va rezolva toate
problemele. Acum femeia samariteanã a
înþeles o parte din cuvintele lui Isus. Dorea
foarte mult sã vinã timpul când Mesia va
veni sã le spunã toate lucrurile.

4:26. Aceastã afirmaþie a lui Isus despre
Sine Însuºi: Eu… sunt Acela (Mesia), este
neobiºnuitã. În lucrarea Lui din Galilea ºi din
Iudea (cf. 6:15) Domnul Îºi ascundea de obi-
cei identitatea din cauza implicaþiilor politice
ºi folosea numele de „Fiu al omului“. Dar în
cazul femeii samaritene nu exista pericolul
unei revolte a fanaticilor naþionaliºti.

b. Isus Îºi învaþã ucenicii (4:27-38)
4:27-30. Femeia¸ emoþionatã de afirma-

þia lui Isus despre ea ºi dat fiind cã s-au întors
ucenicii, a plecat ºi s-a dus în cetate. Bucu-
ria descoperii ei a fãcut-o sã uite gãleata. Era
mai important acum sã-ºi împãrtãºeascã noua
credinþã. Cuvintele ei: un om care mi-a spus
tot ce am fãcut au stârnit probabil interesul.
Poate cã unii din localitatea ei erau foºtii ei
parteneri. Poate cã ei s-au întrebat: Ar putea
Acesta sã ºtie ºi despre noi?

Nu cumva este acesta Hristosul? i-a
întrebat ea. Literal, întrebarea ei a fost: „Nu
ar putea fi Mesia, nu-i aºa?“ Întrebarea cerea
un rãspuns negativ. Ea ºi-a formulat între-
barea în acest fel pentru cã ºtia cã, dupã toate
probabilitãþile, oamenii nu vor reacþiona fa-
vorabil la o afirmaþie dogmaticã venitã din
partea unei femei, mai ales a uneia cu re-
putaþia ei. La fel cum Isus i-a captat ei atenþia
stârnindu-i curiozitatea, ºi ea a trezit curiozi-
tatea oamenilor care au hotãrât sã cerceteze
problema mai departe.

4:31-32. În timp ce ucenicii vorbeau cu
Isus, ºi-au dat seama cã s-a întâmplat ceva.
Înainte El era obosit ºi însetat, dar acum mân-
carea ºi bãutura nu mai aveau importanþã
pentru El. Starea Lui sufleteascã se schim-
base. Ei I-au oferit mâncare, dar El a început
sã-i înveþe. Eu am de mâncat o mâncare pe
care voi n-o cunoaºteþi este o altã expresie
enigmaticã.

4:33-34. Neînþelegerea ucenicilor a creat
cadrul în care Isus a putut sã-ªi explice afir-
maþia. Ca de obicei ucenicii erau condiþio-
naþi în modul lor de a gândi de aspectele
materiale. Isus a spus: Mâncarea Mea este
sã fac voia Celui ce M-a trimis. Acest lucru
nu înseamnã cã Isus nu a avut nevoie de hranã
fizicã, ci S-a referit la marea Lui pasiune ºi
dorinþã de a împlini voia lui Dumnezeu

Ioan 4:21-34
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(cf. 5:30; 8:29). El ºtia cã omul nu trãieºte
numai cu pâine, ci „cu orice lucru care iese
din gura Domnului“ (Deut. 8:3). Prioritatea
Lui erau aspectele spirituale, nu cele mate-
riale. Lucrarea Tatãlui trebuia îndeplinitã
(cf. Ioan 17:4).

4:35. Agricultorii au o perioadã de
aºteptare între semãnat ºi secerat. Mai sunt
patru luni pânã la seceriº era probabil un
proverb local. Dar în domeniul spiritual nu
trebuie sã se aºtepte prea mult. Isus a venit,
deci acum era ocazia potrivitã. Era necesarã
doar viziunea ºi percepþia spiritualã. Dacã
ucenicii ar fi ascultat îndemnul lui Isus: Ridi-
caþi-vã ochii, ar fi vãzut oameni ce sufereau
de foame spiritualã. Samaritenii îmbrãcaþi cu
haine albe care veneau din cetate (v. 30) ofe-
reau imaginea holdelor gata pentru seceriº.

4:36-38. Ca secerãtori, ucenicii aveau
marele ºi împlinitorul privilegiu de a-i con-
duce pe oameni la credinþa în Hristos. Alþii
s-au ostenit sã semene. Aceastã afirmaþie se
poate referi la profeþii Vechiului Testament
sau la lucrarea pregãtitoare a lui Ioan Bote-
zãtorul. Ambii lucrãtori — semãnãtorul ºi
secerãtorul (GBV) — îºi vor primi rãsplata.
Secerãtorul strânge roadã pentru viaþa veº-
nicã¸ sensul fiind cã ucenicii lui Isus parti-
cipau la lucrarea pentru mântuirea altora, o
problemã de viaþã ºi de moarte (2 Cor. 2:15-
16).

În lumea anticã seceriºul era un timp al
bucuriei (Rut 3:2, 7; Is. 9:3). Bucurie va fi ºi
când va veni timpul mântuirii (cf. Luca 15:7,
10, 32). Ucenicii vor avea o bucurie mai
mare, deoarece vor vedea încheierea proce-
sului (Ioan 4:38). Semãnãtorul lucreazã mai
greu pentru cã nu vede imediat rezultatele.
Ioan Botezãtorul a trezit poporul la pocãinþã,
dar a murit înaintea zilei Cincizecimii, atunci
când ucenicii au privit cu o mare bucurie cum
mii de oamenii au venit la credinþa în Isus.

c. Pocãinþa samaritenilor (4:39-42)
4:39. Mica miºcare de trezire printre

Samariteni este remarcabilã în contextul
refuzului Israelului de a asculta (1:11) ºi a
anunþãrii unei lucrãri de mai mare amploare
(3:16; cf. Fapte 1:8). Expresia din pricina
mãrturiei femeii înseamnã cã mãrturia ei a
avut rezultate, chiar dacã, dintr-un punct de
vedere, nu ar fi fost necesarã („Nu cã mãr-
turia pe care o primesc Eu vine de la un om“,
Ioan 5:34). Faptul cã Isus ºtie ce se aflã în
om ºi cã are o cunoaºtere deplinã a vieþii
fiecãruia este o dovadã a divinitãþii Lui (Ps.
139; Ioan 1:47-49; 2:24-25).

4:40-41. Mãrturia femeii a dus la întâl-
nirea personalã a samaritenilor cu Isus. El a
rãmas acolo douã zile. Cuvântul „a rãmas“
(traducerea lui menô, „a rãmâne“, „a conti-
nua“) este un termen teologic favorit al lui
Ioan (cf. 3:36; 6:56; 15:4, etc. ºi comentariile
de la 1:38). Mult mai mulþi au crezut în El
din pricina cuvintelor Lui. „Cuvintelor“
este la singular în greacã („Cuvântului Lui“).
Mesajul Lui a dus la credinþa lor. Mãrturia
personalã plus mesajul lui Isus continuã sã fie
metoda de mântuire a lui Dumnezeu.

4:42. Credinþa întemeiatã numai pe mãr-
turia altuia este doar secundarã. Adevãrata
credinþã ajunge la experienþa ºi întâlnirea per-
sonalã cu Isus. L-am auzit noi înºine re-
prezintã baza corectã a credinþei. Isus este
Mântuitorul lumii, nu în sensul cã toþi vor fi
mântuiþi (universalism), ci în sensul cã lumi-
na Lui îi lumineazã pe toþi (1:9). Lumina nu
se limiteazã doar la poporul Israel, ci este
pentru oameni „din orice neam, din orice
seminþie, din orice norod ºi de orice limbã“
(Apoc. 7:9).

9. FIUL SLUJBAªULUI ÎMPÃRÃTESC 
(4:43-54)
4:43-45. Dupã cele douã zile de lucrare

în Samaria, Isus ºi ucenicii Lui ºi-au conti-
nuat cãlãtoria spre nord, în Galilea. Cãci El
Însuºi spusese cã un prooroc nu este pre-
þuit în patria sa. Acest proverb menþionat de
Isus (cf. Mat. 13:57; Mar. 6:4) este citat de
autorul Ioan. Ce înseamnã „patria sa“? Iudea
sau Galilea? Sau este „patria sa“, cerul, El
fiind respins în „þara sa“, Israelul? În general,
în Galilea a fost primit mai bine, dar chiar ºi
acolo oamenii au încercat sã-L omoare (Luca
4:18-30). Poate cã Ioan îºi pregãtea cititorii
pentru respingerea lui Isus spunând cã, deºi
Isus a avut parte de o primire cãlduroasã în
Galilea¸ în realitate nu a fost acceptat (cf.
Ioan 2:24-25; 4:48). Ei au fost impresionaþi
de curãþirea Templului din timpul prazni-
cului (2:13-22) ºi de minunile Lui (2:23).
Dar entuziasmul popular faþã de Vindecãtor
(cf. Mar. 5:21, 24b) indica întotdeauna cã
oamenii credeau în El (Mar. 6:1-6).

4:46-47. Nu se ºtie cine era acest slujbaº
împãrãtesc. Putea fi neevreu sau evreu, un
centurion sau un slujbaº inferior de la curtea
lui Irod. Este posibil sã fi fost evreu, pentru
cã Isus l-a inclus printre oamenii care doreau
semne ºi minuni (v. 48; cf. 1 Cor. 1:22). Sluj-
baºul aveau un fiu care era bolnav ºi cu sigu-
ranþã cã epuizase deja toate mijloacele care
îi stãteau la dispoziþie pentru vindecarea lui.

Ioan 4:35-47
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Pentru cã nici poziþia nici banii lui nu l-au
ajutat, a venit din Capernaum pânã la Cana,
aflatã la o distanþã de 30-35 kilometri,
sperând cã Vindecãtorul îl va salva pe fiul lui
de la moarte.

4:48. Cuvintele adresate de Isus slujba-
ºului au fost aspre, dar necesare. O credinþã
întemeiatã numai pe semne miraculoase nu
este o credinþã deplinã (cf. 2:23-25). Mulþi
oameni ezitã sã creadã în Isus fãrã semne
(sçmeia) ºi minuni (terata). Credinþa în Isus
este absolut necesarã, dar nu toþi credincioºii
primesc dovezi miraculoase publice (cf. Mat.
16:1-4; 1 Cor. 1:22).

4:49. Slujbaºul împãrãtesc nu avea
capacitatea emoþionalã sã invoce motive teo-
logice în sprijinul cazului sãu. Nu putea decât
sã cearã îndurare pentru cã micuþul era pe
moarte. 

4:50. Rãspunsul calm a lui Isus în faþa
cererii disperate a slujbaºului a dus la o crizã.
Isus l-a anunþat: Du-te… fiul tãu trãieºte.
Dacã slujbaºul credea într-adevãr cã Isus
avea putere în Capernaum, el trebuia sã creadã
cã avea putere ºi aici în Cana. Deci, a crezut
cuvintele pe care i le spusese Isus ºi a plecat.

4:51-53. Pe când se întorcea spre casã,
slujbaºul a meditat probabil la promisiunea
lui Isus la fiecare pas. L-au întâmpinat robii
lui cu vestea bunã cã fiul lui trãieºte.
Slujbaºul a întrebat de ceasul în care fiul sãu
a început sã-ºi revinã. Vindecarea nu a fost
un accident, s-a produs tocmai în ceasul
când Isus i-a promis vindecarea. Era la cea-
sul al ºaptelea, ora ºapte seara dupã sistemul
roman. Credinþa omului a crescut ºi a adus la
credinþã toatã casa lui. Lecþia acestei întâm-
plãri este cã puterea lui Isus poate salva de la
moarte chiar ºi de la mare distanþã. Cuvântul
Sãu are puterea de a lucra; oamenii trebuie
doar sã creadã Cuvântul Lui.

4:54. Ambele semne fãcute în Galilea
(transformarea apei în vin [2:1-11] ºi vinde-
carea fiului slujbaºului împãrãtesc) demon-
streazã cã Isus este Cel Promis. Dar ambele
semne aveau ºi un aspect ascuns. Numai uce-
nicii ºi câþiva slujitori au vãzut minunea de la
nuntã, iar aceastã vindecare nu a fost nici ea
publicã.

B. Controversa lui Isus din Ierusalim 
(cap. 5)

1. ISUS VINDECÃ UN INFIRM (5:1-15)
5:1. Dupã aceea… Isus S-a întors la

Ierusalim pentru un praznic. Sãrbãtoarea
nu este numitã (unele ms. spun „praznicul“),
însã ar putea fi vorba de Paºte. Isus mai

participase de trei ori la Paºte (2:23; 6:4;
11:55). Probabil cã Ioan a vrut doar sã ne
spunã de ce era Isus la Ierusalim.

5:2. În nordul zonei în care se afla
Templu exista o scãldãtoare numitã…
Betesda (vezi harta care aratã locul scãldã-
toarei). Sãpãturile arheologice efectuate la o
scãldãtoare de lângã Poarta Oilor au dus la
descoperirea a cinci porticuri sau pridvoare
confirmând acurateþea celei de a patra
Evanghelii. Erau de fapt douã scãldãtoare
aflate una lângã alta.

5:3a. Marea mulþime de bolnavi ilus-
treazã starea nenorocitã a lumii.

5:3b-4. Manuscrisele mai vechi omit
aceste cuvinte, care ar fi putut fi adãugate
ulterior pentru a explica de ce se „tulburã“
apa (v. 7). Oamenii credeau cã un înger venea
ºi o tulbura. Conform tradiþiei locale, primul
care intra în apã era vindecat. Dar Biblia nu
susþine nicãieri o asemenea supoziþie, care ar
fi dat naºtere unei competiþii foarte crude
pentru mulþi bolnavi. Nici un manuscris gre-
cesc dinainte de anul 400 d.Hr. nu conþine
aceste cuvinte.

5:5. Într-o zi de sabat din timpul sãrbã-
torii, Isus a ales un invalid (v. 9), un om care
era bolnav de treizeci ºi opt de ani. Ioan nu
spune ce fel de problemã fizicã avea, nici
dacã era bolnav din naºtere. În orice caz situ-
aþia lui era fãrã speranþã.

5:6. Cuvântul ºtia nu înseamnã cã Isus a
primit informaþii de la alþii, ci înseamnã cã El
a înþeles care era situaþia datoritã capacitãþii
Sale de cunoaºtere (în gr. este gnous, „cunos-
când“; cf. 1:48; 2:24-25; 4:18). Întrebarea
aparent ciudatã a lui Isus: Vrei sã te faci sã-
nãtos? avea scopul de a atrage atenþia omu-
lui asupra Lui, de a-i stimula voinþa ºi de a-i
trezi speranþele. Sub aspect spiritual, marea
problemã a omului este cã, fie nu recunoaºte
cã este bolnav (cf. Is. 1:5-6; Luca 5:31), fie nu
doreºte sã fie vindecat. Oamenii sunt de
multe ori fericiþi în pãcatele lor, cel puþin
pentru o vreme. 

5:7. Omul a rãspuns cã nu-i lipsea do-
rinþa ci mijlocul de a fi vindecat. Fãrã putere
ºi fãrã prieteni, era neajutorat atunci când se
turburã apa. Încercase, dar fãrã succes.

5:8. Atunci Isus i-a zis: Scoalã-te…
ridicã-þi patul ºi umblã. Porunca Lui a fost
însoþitã ºi de puterea îndeplinirii ei. La fel ca
în cazul lui Lazãr (11:43), cuvântul lui Isus
i-a îndeplinit voia. Avem aici o imagine a
convertirii. Când oamenii ascultã porunca
Lui de a crede, Dumnezeu lucreazã în ºi prin
Cuvântul Sãu.

Ioan 4:48-5:8
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5:9-10. Puterea supranaturalã a lui Dum-
nezeu a fost doveditã de vindecarea instanta-
nee a omului: ºi-a luat patul ºi umbla.
Muºchii atrofiaþi de atâta timp ºi-au revenit.
Isaia a profeþit cã în zilele lui Mesia ºchiopul
„va sãri ca un cerb“ (Is. 35:1-7). Aici în
Ierusalim arãta un semn public cã Mesia a
venit .

Ziua de Sabat a constituit o temã cen-
tralã în conflictele dintre Isus ºi oponenþii
Lui (cf. Mar. 2:23; 3:4). Legea mozaicã cerea
ca munca sã înceteze în ziua a ºaptea.
Autoritãþile religioase evreieºti au adãugat
legi suplimentare, care  se dovedeau foarte
complicate ºi împovãrãtoare. Aceste tradiþii
umane ascundeau de multe ori intenþiile lui
Dumnezeu revelate prin  Lege. „Sabatul a
fost fãcut pentru om“ (Mar. 2:27) pentru ca el
sã se poatã odihni ºi sã aibã timp pentru
închinare ºi bucurie. Tradiþia evreiascã rigidã
(nu Vechiul Testament) spunea cã oricine
ducea intenþionat vreun lucru dintr-un loc
public într-un loc privat în ziua de Sabat era
vrednic sã fie omorât prin împroºcare cu
pietre. În acest caz, omul vindecat se afla în
pericolul de a-ºi pierde viaþa.

5:11. Omul vindecat ºi-a dat seama de
aceastã dificultate ºi a încercat sã evite orice
responsabilitate pentru încãlcarea tradiþiei
spunând cã nu a fãcut altceva decât sã asculte
de o poruncã.

5:12-13. Bineînþeles cã autoritãþile au
fost interesate de omul acela care i-a zis inva-
lidului sã le încalce regulile. Dar cel vinde-
cat nu ºtia cine este Isus. Se pare cã avem
de-a face cu un caz în care vindecarea a avut
loc în absenþa credinþei. Invalidul a fost ales
de Isus prin har, datoritã nevoii sale, ºi, de
asemenea, pentru manifestarea gloriei lui
Dumnezeu în el. Apoi Isus S-a fãcut nevãzut
din norodul prezent (cf. 8:59; 10:39; 12:35),
deci pentru moment era necunoscut.

5:14-15. Isus l-a gãsit mai târziu pe
omul vindecat în Templu. Acest lucru în-
seamnã cã Isus l-a cãutat pentru a vorbi cu el.
Fostul infirm pãrea cã nu manifestã recu-
noºtinþã faþã de Isus: comportarea lui îl pune
într-o luminã proastã. Avertismentul lui Isus
(de acum sã nu mai pãcãtuieºti, ca sã nu þi
se întâmple ceva mai rãu) nu înseamnã cã
paralizia lui a fost cauzatã de un anume pãcat
(cf. 9:3), deºi toate bolile ºi moartea decurg,
în ultimã instanþã, din pãcat. Avertismentul
înseamnã cã viaþa lui tragicã de invalid timp
de 38 de ani nu se putea compara cu pedeap-
sa Iadului. Isus este interesat nu numai de
vindecarea trupului unui om. Mult mai im-
portantã este vindecarea sufletului uman de
pãcat.

2. CUVÂNTAREA (5:16-47)
5:16. Isus… fãcea aceste lucruri în ziua

Sabatului. Pe lângã vindecarea infirmului
(5:1-15), Ioan consemneazã mai târziu ºi vin-
decarea unui orb în ziua sabatului (cap. 9).
Culegerea spicelor de grâu (Mar. 2.23-28),
vindecarea mâinii uscate (Mar. 3:1-5), vinde-
carea unei femei infirme de 18 ani (Luca
13:10-17) ºi vindecarea unui bolnav de dro-
picã (Luca 14:1-6) — toate aceste lucrãri au
avut loc într-o zi de sabat. Aºa cum se poate
vedea din aceste pasaje, teologia sau con-
cepþia lui Isus despre sabat se deosebea de
cea a oponenþilor Sãi. Oponenþii Lui erau tot
mai umiliþi în controverse, în timp ce mulþi-
mile þineau tot mai mult cu Isus. Reacþia opo-
nenþilor a fost sã-L persecute pe Isus ºi sã
încerce sã-L omoare (Ioan 5:16, 18; 7:19, 25).

5:17. Dumnezeu S-a odihnit în ziua a
ºaptea (Gen. 2:2-3) de lucrarea Sa din timpul
Creaþiunii. Dar, ca sã-ªi justifice activitãþile
din timpul sabatului, Isus a afirmat cã Tatãl
lucreazã permanent. Dumnezeu susþine uni-
versul, dã viaþã ºi judecã. Nu este greºit cã
Fiul Sãu sã realizeze lucrarea harului ºi a
îndurãrii în ziua de sabat. Cuvintelor Tatãl
Meu trebuie sã li se acorde toatã atenþia. Isus
nu a spus: „Tatãl vostru“, ºi nici mãcar „Tatãl

Ioan 5:9-17
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nostru“. Oponenþii Lui au înþeles cã El Îºi
afirma astfel apartenenþa la Dumnezeire.

5:18. Controversa pe tema Sabatului era
suficientã pentru ca ei sã-L urascã pe Isus, dar
le era imposibil sã accepte implicaþiile afir-
maþiei Sale cã Dumnezeu este Tatãl Sãu. În
concepþia lor, Dumnezeu nu avea egal.
Conform modului lor de a gândi, afirmaþia lui
Isus era o blasfemie monstruoasã. Egalitatea
cu Dumnezeu, a fi deopotrivã cu Dumne-
zeu, credeau ei, implica existenþa a doi dum-
nezei, deci politeismul. A Se face pe Sine
„deopotrivã cu Dumnezeu“ era o afirmare a
independenþei arogante. În Talmud patru
persoane au purtat stigmatul aroganþei pentru
cã s-au fãcut deopotrivã cu Dumnezeu:
conducãtori pãgâni ca Hiram, Nebucadneþar,
faraon ºi regele evreu Ioas.

5:19. Isus le-a explicat cã nu este inde-
pendent de Tatãl ºi nu este împotriva Lui.
Activitãþile Lui nu erau planificate de El.
Tatãl conduce ºi El L-a trimis pe Fiul. Acti-
vitatea lui Isus copiazã activitatea Tatãlui ºi
Cei Doi lucreazã întotdeauna împreunã. (Vezi
comentariile de la 1:51 unde este analizatã
expresia: Adevãrat, adevãrat vã spun.)

5:20. Fiul nu este independent sau rebel
faþã de Tatãl. Relaþia lor este o relaþie de dra-
goste continuã. Fiul nu îndeplineºte doar o
parte a voii Tatãlui; prin El se descoperã com-
plet lucrãrile Tatãlui. Fiul va face prin Tatãl
lucrãri ºi mai uimitoare decât vindecãrile fi-
zice.

5:21. Una din prerogativele Dumnezeirii
este autoritatea peste viaþã ºi moarte. (Un
rege al Israelului l-a întrebat pe Naaman:
„Oare sunt eu Dumnezeu ca sã omor ºi sã
înviez?“ [2 Regi 5:7]) Una din lucrãrile „mai
mari“  (Ioan 5:20) este darul vieþii. Fiul dã
viaþã cui vrea, la fel cum a ales un om dintr-o
mulþime de invalizi ca sã-l vindece. Dãruirea
vieþii include viaþa spiritualã (eternã) ºi un
trup înviat. Resuscitarea lui Lazãr (cap. 11) le
ilustreazã pe ambele.

5:22. Capacitatea Fiului de a da viaþa
este însoþitã de dreptul Sãu de a judeca ome-
nirea (cf. v. 27). Tatãl a plasat toatã aceastã
prerogativã escatologicã în mâinile lui Isus.

5:23. Unitatea dintre Isus ºi Tatãl este
atât de completã încât cinstirea lui Dumnezeu
este legatã de Isus. A-L respinge sau a-L dezo-
nora pe Dumnezeu Fiul înseamnã a-L respin-
ge ºi a-L dezonora pe Dumnezeu Tatãl.

5:24. Deoarece Isus este unit cu Tatãl ºi
are prerogativele divine menþionate în ver-
setele 19-23, a crede mesajul Sãu ºi în Tatãl
Sãu înseamnã a avea acum viaþa veºnicã

(3:36). În viitor nu va fi judecat (nu vine la
judecatã [cf. 3:18; Rom. 6:13; 8:1] pentru cã
a trecut deja dintr-un domeniu — moarte —
într-un alt domeniu — viaþã [cf. Ef. 2:1, 5]).
Expresia „a trecut de la moarte la viaþã“ mai
apare o singurã datã (în 1 Ioan 3:14).

5:25. Puterea dãtãtoare de viaþã a lui Isus
poate chema un om din mormânt (11:43), pe
toþi cei din morminte (5:28-29) ºi pe orice om
ce zace în moarte spiritualã (v. 24) la viaþã
veºnicã. (Cuvintele vine ceasul apar de patru
ori în Ioan 4:21, 23; 5:25, 28.)

5:26-27. Acum cuvântarea lui Isus se în-
toarce la cele douã prerogative centrale ale
lui Dumnezeu: viaþa (v. 21, 24-26) ºi judeca-
ta (cf. v. 22, 24-25, 27). Isus le posedã pe
ambele pentru cã Tatãl i le-a dat. Acest dar
este atât etern cât ºi temporal. Hristos, Logos-
ul, are viaþã în Sine Însuºi ca dar etern de la
Tatãl (1:4), dar în Întruparea Sa a primit ºi
putere sã judece. Fiind Fiu al omului (cf.
Dan. 7:13), I s-a dat autoritate.

5:28-29. Isus a spus ascultãtorilor Sãi:
Nu vã miraþi cã am afirmat cã oamenii care
cred trec chiar acum de la moarte la viaþã (v.
24), pentru cã în viitor va fi o înviere fizicã
universalã la porunca Mea. Aceastã înviere
universalã este afirmatã foarte clar în Daniel
12:1-2. Alte pasaje aratã cã învierea la viaþã,
„întâia înviere“, va avea loc în etape (Bise-
rica la Rãpire ºi sfinþii din Necazul cel Mare
la a doua venire a Domnului de la sfârºitul
Necazului) ºi cã învierea celor destinaþi pen-
tru judecatã va avea loc la sfârºitul Mile-
niului (Apoc. 20:11-15). Ioan 5:28-29 este
unul din puþinele pasaje din aceastã Evanghe-
lie în care escatologia este clar afirmatã.

Cuvintele Cei ce au fãcut binele ºi cei ce
au fãcut rãul, (ta phaula, „lucruri fãrã va-
loare“; cf. 3:20) pot însemna, dacã le anali-
zãm izolat, cã mântuirea se datoreazã fapte-
lor bune ºi cã pedeapsa este cauzatã de fap-
tele rele, dar o analizare a teologiei lui Ioan
luatã în întregul ei interzice aceastã inter-
pretare (cf. 3:17-21; 6:28-29). Cei care sunt
cu adevãrat nãscuþi din nou au un mod de
viaþã diferit. Ei Îl ascultã (14:15), rãmân în El
(15:5-7) ºi umblã în luminã (8:12; 1 Ioan
1:7). Ei sunt mântuiþi de Mielul lui Dumne-
zeu care, fiind Jertfa care le-a luat locul,
poartã pedeapsa pentru pãcatul lor. Mântuirea
este prin credinþa în Hristos. Condamnarea
este cauzatã de respingerea Fiului lui Dum-
nezeu (Ioan 3:36).

5:30. Acest verset reprezintã o tranziþie;
el încheie secþiunea despre unitatea dintre
Isus ºi Tatãl (v. 19-30). Secþiunea se încheie

Ioan 5:18-30
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aºa cum a început, cu afirmaþia cã Fiul nu
poate face nimic fãrã Tatãl (cf. v. 19). La fel
ca tot ceea ce face El, judecata Lui este
provenitã din voia Tatãlui. El este Purtãtorul
de cuvânt perfect al Tatãlui ºi Împlinitorul
Sãu eficient. Voia lui Isus este sã facã voia
Tatãlui (cf. 4:34; 8:29), fapt ce demonstreazã
cã are aceeaºi naturã.

5:31-32. Tema cuvântãrii lui Isus se
schimbã, trecând de la unitatea dintre Isus ºi
Tatãl la mãrturia Tatãlui în favoarea lui Isus.
Versetele din Ioan 5:31 ºi 8:14 par a se
contrazice unul pe celãlalt. Dar ele vorbesc
despre lucruri diferite. În Ioan 5:31 Isus
subliniazã cã mãrturia Lui în favoarea Lui
Însuºi nu va fi acceptatã de autoritãþile
evreieºti. Evreii o vor considera o afirmaþie
arogantã fãcutã cu scopul exaltãrii de Sine a
lui Isus. Dar în celãlalt context (8:14), mãr-
turia despre Sine este perfect validã pentru cã
o persoanã este singura în mãsurã sã se
cunoascã pe deplin pe sine. Isus afirmã cã nu
cautã o adeverire independentã a identitãþii
Sale, ci este mulþumit sã Se supunã voii
Tatãlui ºi sã-L lase pe Tatãl sã-i adevereascã
identitatea.

5:33-34. Aºa cum am afirmat înainte
(vezi 1:7), mãrturia este un concept impor-
tant în Evanghelia lui Ioan. Tabelul prezentat
aratã frecvenþa cu care apare aceastã temã în
diversele scrieri ale lui Ioan.

Rolul lui Ioan Botezãtorul a fost acela de
martor. Un martor bun spune adevãrul aºa
cum îl cunoaºte. Mãrturia lui Ioan are un
caracter permanent (a mãrturisit este la
perfectul compus în greacã). Isus nu a avut
nevoie de o mãrturie care vine de la un om,
dar lucrarea lui Ioan i-a ajutat pe oameni
pentru cã, în întunericul în care se aflau, el
le-a arãtat lumina. Scopul lucrãrii lui Ioan

Botezãtorul a fost: ca sã fiþi mântuiþi. Marea
miºcare popularã iniþiatã de el a avut doar un
caracter anticipativ prin care el le-a arãtat
oamenilor cine este Mielul lui Dumnezeu.

5:35. Ioan era numai lumina (lit. „lam-
pa“, GBV marg.), nu adevãrata Luminã (1:9).
Poporul evreu a fost trezit câtãva vreme de
lucrarea lui ºi s-a bucurat. Au crezut un timp
cã venise deja Epoca Mesianicã. Chiar dacã
predicile sale conþineau ºi mustrãri usturãtoa-
re, mesajul lui a produs un mare entuziasm
popular. Oamenii credeau cã duºmanii lor vor
fi distruºi, chiar dacã poporul va suporta dis-
ciplinarea.

5:36. Deºi Ioan Botezãtorul a fost o ma-
re voce a lui Dumnezeu, el nu a fãcut nici o
minune (10:41). „Semnele“ au fost lucrãri
specifice hotãrâte de Dumnezeu ca sã fie
înfãptuite de Fiul Sãu. Aceste minuni au fost
prezise de Vechiul Testament (Is. 35:5-6).
Lucrãrile lui Isus erau dovezi clare ale fap-
tului cã Dumnezeu era cu El ºi cã lucra prin
El (cf. cuvintelor lui Nicodim [3:2]; argu-
mentelor logice ale lui Isus [Mar. 3:23-39]; ºi
lecþiei omului care a fost orb [Ioan 9:30-33]).

5:37-38. Martorul lui Isus este Tatãl Sãu.
Tatãl… a mãrturisit El Însuºi despre Mine.
Dar când ºi cum a mãrturisit sau mãrturiseºte
Tatãl? Existã mai multe posibilitãþi: (1) la
botezul lui Isus (Mat. 3:17), (2) la schimbarea
la faþã (Mat. 17:5), (3) la intrarea triumfalã în
Ierusalim (Ioan 12:28), (4) prin lucrãrile lui
Isus (3:2), (5) în minþile sau inimile oame-
nilor (6:45). Cea mai probabilã interpretare
este cã Isus S-a referit la lucrarea interioarã a
lui Dumnezeu, prin care El imprimã în
conºtiinþele oamenilor afirmaþia cã Isus este
Adevãrul (6:45; 1 Ioan 5:9-12). Oponenþii lui
Isus sunt ignoranþi în ceea ce-L priveºte pe
Dumnezeu. Ei nu au nici o viziune de la El ºi

Ioan 5:31-38
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nu comunicã cu El. Cuvântul Lui este
mesajul mântuirii transmis de El. Acest
mesaj nu a fost primit de ei (nu rãmâne [me-
nonta, de la menô, „a rãmâne, a continua, a
persevera“] în ei) pentru cã L-au respins pe
Isus.

5:39-40. Conducãtorii religioºi evrei stu-
diau Vechiul Testament cu toatã seriozitatea.
Ei credeau cã omul care înþelegea cuvintele
textului îºi va câºtiga locul în lumea care va
veni. Ei considerau cã oamenii ignoranþi în
ceea ce priveºte Legea se aflau sub un bles-
tem (7:49). În mod asemãnãtor, mulþi oameni
de astãzi cred cã studierea Bibliei este un
scop în sine, nu o cale spre cunoaºterea lui
Dumnezeu ºi a evlaviei. Parcã asupra minþi-
lor acestor cercetãtori evrei ai Scripturii se
afla un vãl (2 Cor. 3:15) ºi ei nu puteau înþe-
lege cã Isus este Cel Promis. El reprezintã
împlinirea sistemului jertfelor din Vechiul
Testament, adevãratul Rob neprihãnit al lui
Iehova, Profetul care va veni, Fiul Omului,
regele davidic,  Fiul promis al lui Dumnezeu
ºi Marele Preot. În pofida claritãþii revelaþiei,
ei au refuzat sã vinã la El pentru a avea viaþa
(cf. Ioan 3:19-20).

5:41-42. Evreii au crezut probabil cã Isus
era supãrat din cauzã cã nu a primit aprobarea
oficialã a conducãtorilor. Dar El a respins
aceastã idee. Ei credeau cã ºtiau care era mo-
tivaþia Lui, dar, de fapt, El îi cunoºtea pe ei ºi
ºtia care era cauza necredinþei lor (cf. 2:24-
25): nu aveau în ei dragoste de Dumnezeu
(i.e., dragoste pentru Dumnezeu, nu dragoste
de la Dumnezeu). Marea poruncã este ca oa-
menii sã-L iubeascã pe Dumnezeu (Ex. 20:4;
Deut. 6:5); marele pãcat este ca ei sã-L res-
pingã ºi sã iubeascã ºi sã slujeascã „fãpturii“
(Rom. 1:25).

5:43-44. Douã lucruri dovedeau lipsa
dragostei lor pentru Dumnezeu. (1) Ei L-au
respins pe Hristos, „Reprezentantul“ Tatãlui.
A insulta sau a respinge un ambasador al Lui
este acelaºi lucru cu a-L respinge pe El. (2) În
schimb i-au primit pe învãþãtorii ºi profeþii
falºi. Acest lucru aratã lipsa afinitãþii faþã de
adevãr. O altã greºealã a fost dorinþa lor de a
fi acceptaþi ºi aprobaþi de oameni pãcãtoºi, în
timp ce ignorau favoarea ºi voia singurului
Dumnezeu. Credinþa adevãratã era imposi-
bilã pentru cã obiectivul cãutãrii lor era gre-
ºit: omul, nu Dumnezeu.

5:45-47. Isus a venit ca Salvator, nu ca
Judecãtor (cf. 3:17). Nu era necesar ca El
sã învinuiascã oamenii. Moise, cel pe care
susþineau ei cã-l urmau, îi va condamna

pentru cã au încãlcat legãmântul instituit de
el ºi nu au înþeles cine este Persoana despre
care el a scris. Expresia în care v-aþi pus
nãdejdea ne determinã sã credem cã ei cre-
deau cã mântuirea va veni datoritã faptelor
lor bune, fapte care respectau Legea.

Dacã evreii ar fi crezut cu adevãrat în
Moise, atunci ei ar fi crezut ºi în Hristos,
datoritã celor scrise de el despre Isus. Isus nu
S-a referit aici la un pasaj anume (cf. Gen.
3:15; 22:18; 49:10; Num. 24:17; Deut. 18:15)
ºi nici la o prefigurare concretã a Sa (cum ar
Paºtele, mana, stânca, jertfele sau slujba de
Mare Preot). El a afirmat doar cã Vechiul
Testament conþine o învãþãturã clarã despre
El. Întrucât evreii respingeau revelaþia lui
Moise (cf. Luca 16:29-31), ei respingeau ºi
cuvintele lui Isus. Mai târziu Isus a spus cã ºi
Isaia a scris despre El (Ioan 12:41)

C. Prezentarea lui Isus în Galilea (6:1-7:9)
1. SEMNELE LUI ISUS DE PE USCAT ªI 

DE PE LAC (6:1-21)
a. Isus îi hrãneºte pe cei 5.000 (6:1-15)

Minunea hrãnirii celor 5.000 este singu-
rul semn consemnat în toate cele patru Evan-
ghelii (în afarã de învierea lui Isus). Acest
lucru vorbeºte despre importanþa minunii.
Semnificaþia semnului a fost prezentatã de
Domnul într-un lung discurs (v. 22-71).
Minunea a fost spectaculoasã ºi constituia
apogeul speranþelor mesianice ale poporului.
Dar dupã acest semn mulþi dintre oamenii
care L-au urmat L-au pãrãsit (v. 66).

6:1-2. Cu toate cã expresia Dupã aceea
este nedefinitã, din Evangheliile sinoptice
aflãm cã Irod Antipa l-a ucis pe Ioan Botezã-
torul (Mar. 6:14-29; cf. Ioan 3:24), ucenicii
au predicat în Galilea (Mar. 6:7-13, 30-31),
mulþimea era curioasã sã afle mai multe
despre Isus ºi Irod Antipa cãuta sã-L întâl-
neascã (Luca 9:7-9). În concluzie, între
evenimentele din Ioan 5 ºi 6 au trecut în jur
de ºase luni. Din versetele 1-2 reiese cã Isus
a plecat cu ucenicii Sãi sã Se odihneascã în
nord-estul mãrii Galileii. Acest lac mai era
numit ºi marea Tiberiadei (cf. 21:1), dupã
numele unui oraº de pe coasta vesticã con-
struit de Irod Antipa. Dar o mare gloatã s-a
strâns chiar ºi în acest loc „pustiu“ (Mat.
14:13; Mar. 6:32) ºi „îndepãrtat“ (Mat.
14:15; NIV).

6:3-4. Menþionarea „muntelui“, „coasta
deluroasã“(NIV), ar putea indica o asemãna-
re cu experienþa lui Moise pe Muntele Sinai
(cf. v. 31-32). Remarca Paºtele, praznicul

Ioan 5:39-6:4
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Iudeilor, erau aproape, este în primul rând
teologicã ºi apoi cronologicã. Oamenii se
gândeau la sânge, carne, miei ºi pâine
nedospitã. Ardeau de dor dupã un nou Moise
care sã-i elibereze din robia romanã.

Acesta fiind al doilea Paºte menþionat de
Ioan (cf. 2:13, 23) ºi, pentru cã el a mai
menþionat cel puþin încã un Paºte (13:1 [5:1
se referã la o sãrbãtoare a evreilor care nu
este numitã]), înseamnã cã lucrarea lui Isus
s-a întins pe perioada a aproximativ trei ani.
Deci, evenimentele din capitolul 6 au avut
loc cu un an înainte de rãstignire.

6:5-6. Întrebarea adresatã de Isus lui
Filip: De unde vom cumpãra pâini ca sã
mãnânce oamenii aceºtia?, nu avea scopul
aflãrii unor informaþii, ci fãcea parte din
programul de educaþie a ucenicilor. Filip era
din Betsaida (1:44), care era oraºul cel mai
apropiat, ºi cunoºtea împrejurimile. Rãspun-
sul la întrebarea lui Isus a fost cã era imposi-
bil, omeneºte vorbind, ca mii de oameni sã
gãseascã pâine la sfârºitul zilei în micile sate
din împrejurimi. Mai târziu, reflectând la
aceastã întâmplare, Ioan a scris cã scopul
întrebãrii lui Isus era ca sã-l încerce pe Filip.
Dumnezeu îi încearcã pe oameni ca sã le
mãreascã credinþa, niciodatã nu-i ispiteºte
sã facã rãu (cf. Gen. 22:1-18; Iac. 1:2, 13-15;
1 Petru 1:7).

6:7. Suma necesarã era foarte mare: lite-
ral „200 de dinari“. Un dinar era plata unei
zile de muncã; aceastã sumã reprezenta plata
a opt luni de muncã. Chiar dacã s-ar fi gãsit
pâine, banii pe care-i aveau ucenicii erau
mult prea puþini. Ucenicii erau ajutaþi mate-
rial de cei care primiserã lucrarea lui Isus (cf.
Mar. 6:7-13).

6:8-9. Andrei, spre deosebire de Filip,
s-a dus prin mulþime pentru a afla câtã hranã
exista (cf. instrucþiunii lui Isus: „Duceþi-vã de
vedeþi“; Mar. 6:38). Dar nu a gãsit decât hra-
na pe care o avea un bãieþel. Incapacitatea
omului a creat cadrul manifestãrii compasiu-
nii ºi puterii lui Isus. Cele cinci pâini de orz
ne aduc aminte de profetul Elisei care a hrã-
nit o sutã de oameni cu 20 de pâini de orz
(2 Regi 4:42-44). Dar aici era Unul mult mai
mare decât Elisei.

6:10-11. Fiind Pãstorul cel Bun, Isus a
avut grijã de „oi“ (Mar. 6:34) ºi le-a cerut sã
ºadã jos pe pãºunea verde (cf. Ps. 23:2).
Conform lui Marcu 6:40, oamenii s-au aºezat
în grupuri de câte 50 ºi de câte 100. Acest
lucru a permis o numãrare mai eficientã a oa-
menilor ºi o distribuire mai uºoarã a hranei.
Oamenii prezenþi erau în numãr de cinci mii,

plus femeile ºi copiii (Mat. 14:21). Deci au
fost hrãniþi probabil peste 10.000 de oameni.

Locul fiind pustiu ºi fiind vremea
Paºtelui, Isus S-a asemãnat cu Moise care se
afla în deºert cu poporul care avea nevoie de
o hrãnire miraculoasã. Minunea însãºi nu este
descrisã de Ioan. Isus… a mulþumit lui
Dumnezeu, dar în acest capitol nu existã
implicaþii euharistice evidente, aºa cum
susþin mulþi. Evreii evlavioºi obiºnuiau sã
mulþumeascã lui Dumnezeu înainte ºi dupã
masã. Înmulþirea miraculoasã a avut loc în
timp ce Isus a împãrþit hrana (cu ajutorul
ucenicilor [Mar. 6:41]).

6:12-13. Cuvintele: Dupã ce s-au sãtu-
rat aratã cã scopul lui Ioan a fost sã subli-
nieze faptul cã a avut loc o minune. Unii
cercetãtori încearcã sã susþinã cã, de fapt nu a
avut loc nici o minune ºi cã a fost vorba doar
de o masã sacramentalã sau simbolicã. Alþii
spun cã „minunea“ a reprezentat-o împãrþi-
rea hranei. Dar aceste argumente sunt foarte
departe de sensul clar al cuvintelor lui Ioan.

Strângerea celor douãsprezece coºuri
cu fãrâmiturile rãmase a fãcut parte din edu-
carea ucenicilor, pentru a le arãta cã Isus este
mai mult decât capabil sã le împlineascã toate
nevoile. Mai târziu Isus a vorbit despre nepri-
ceperea lor spiritualã (Mar. 8:17-21). Chiar
dacã ucenicii erau mai aproape de Isus decât
mulþimea, ºi ei se aflau în orbire spiritualã
(Mar. 6:52).

6:14-15. Vãzând minunea (sçmeion),
oamenii ºi-au adus aminte de profeþia lui
Moise cã se va ridica proorocul care va fi ca
el (Deut. 18:15). Moise a hrãnit mulþimea.
Moise i-a scos din robie. Isus a hrãnit mul-
þimea. Isus îi putea scoate pe oameni din atât
de urâta robie romanã.

Oamenii au vãzut acest semn, dar nu i-au
înþeles semnificaþia. Au vrut sã-L ia ºi sã-L
facã împãrat. Este punctul culminant al
popularitãþii lui Isus ºi o mare tentaþie pentru
El. Putea avea împãrãþia fãrã cruce? Nu.
Împãrãþia lui Isus Îi va fi datã de Tatãl (cf.
Ps. 2:7-12; Dan. 7:13-14). Ea nu va veni din
aceastã lume (Ioan 18:36). Calea voii lui
Dumnezeu se îndrepta în altã direcþie. Înainte
de a putea domni ca Leul din Iuda, El trebuia
sã fie Mielul care poartã pãcatul lumii (1:29).

b. Isus umblã pe apã (6:16-21)
6:16-17. Conform textului din Marcu

6:45, Isus i-a obligat pe ucenicii Lui sã intre
într-o corabie ºi sã plece spre Betsaida în
timp ce El dãdea drumul mulþimii. De la
Betsaida ei au plecat mai departe spre
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Capernaum. Ambele localitãþi se aflã la
capãtul de nord al Mãrii Galileii. Ucenicii
Lui s-au coborât la marginea mãrii, pentru
cã regiunea era deluroasã ºi înaltã în partea
de est. Dupã ce au ieºit pe lac, soarele a apus
ºi a început vântul. Isus se afla pe munte
rugându-Se ºi urmãrind truda lor (Mar. 6:45-
48).

6:18-19. Un vânt dinspre vest, care bãtea
de obicei seara, i-a prins în mijlocul apei.
Mergeau direct spre vânt ºi nu progresau prea
mult. Isus i-a vãzut „cã se necãjesc cu vâs-
lirea“ (Mar. 6:48). Marea Galileii era renu-
mitã pentru furtunile ei bruºte ºi cumplite.
Ucenicii au vâslit cam douãzeci ºi cinci sau
treizeci de stadii (cam 4,5–5,5 km — n.tr.),
deci se aflau în mijlocul lacului. Ei s-au
înfricoºat vãzând o fiinþã umblând pe mare.
Au crezut cã era un spirit (Mar. 6:49). Încer-
cãrile de a explica minunea, cum ar fi ideea
cã Isus mergea pe nisip sau pe mal, sau cã
plutea pe un buºtean ori pe o bârnã mare,
contrazic textul. Evenimentul s-a întâmplat la
„a patra strajã din noapte“, adicã între 3–6
dimineaþa (Mat. 14:25; Mar. 6:48).

6:20-21. Expresia Eu sunt a fost folositã
de Isus (în 8:58) cu un profund sens teologic.
Dar în acest context Isus Se identificã doar pe
Sine Însuºi. Când ucenicii L-au recunoscut,
au vrut sã-L ia în corabie. Cuvintele corabia
a sosit îndatã la locul spre care mergeau
aratã cã s-a mai produs o minune. Cele douã
semne, de pe uscat ºi de pe lac, aratã cã Isus
este Dãtãtorul „pâinii“ care asigurã viaþa (aºa
cum va dezvolta aceastã temã secþiunea care
urmeazã) ºi Salvatorul care mijloceºte pentru
ai Sãi ºi-i protejeazã. El intervine când trec
prin dificultãþi ºi îi duce într-o stare de sigu-
ranþã.

2. DISCURSUL SÃU TEOLOGIC (6:22-71)
6:22-25. Norodul care fusese hrãnit se

afla încã în partea esticã a mãrii. Ei au vãzut
cum Isus i-a obligat pe ucenicii Lui sã urce
în singura corabie existentã. Dar pentru cã
Isus nu a urcat în corabie, mulþimea a presu-
pus cã El a rãmas acolo. Dupã un timp
oamenii au vãzut cã Isus nu mai era acolo.
Sosiserã alte corãbii din Tiberiada, ºi oa-
menii au hotãrât sã-L caute pe Isus la
Capernaum. Astfel s-au suit… în corãbiile
acestea. Întrebarea oamenilor: Învãþãtorule,
când ai venit aici? reprezintã introducerea la
lungul Sãu discurs din Capernaum (v. 59).
Isus nu le-a spus cum ºi când a traversat
lacul, deoarece umblarea pe mare era un
semn rezervat numai ucenicilor.

6:26. Isus a început prin cuvintele
solemne: „Adevãrat, adevãrat, vã spun (cf.
comentariile de la 1:51). Isus a rostit aceste
cuvinte de patru ori în acest discurs (6:23, 32,
47, 53). Aceste cuvinte atrag atenþia asupra
importanþei învãþãturii pe care o va da. Isus
i-a mustrat pentru motivaþiile lor materialiste
ºi pentru lipsa lor de discernãmânt spiritual.
Ei au vãzut semne miraculoase, dar ele nu
însemnau pentru ei decât o masã gratuitã. Nu
au înþeles ceea ce era semnificativ.

6:27. Când Isus a spus: Lucraþi nu pen-
tru mâncarea pieritoare, El nu a aprobat
lenevia, ci a spus cã oamenii trebuie sã facã
eforturi ºi pentru lucrurile eterne. „Omul nu
trãieºte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt
care iese din gura lui Dumnezeu“ (Mat. 4:4).
Mâncarea fizicã este efemerã, dar mânca-
rea spiritualã duce la viaþa veºnicã. Fiul
omului (care are acces în cer [Ioan 3:13]) va
da oamenilor aceastã hranã spiritualã, care,
în ultimã instanþã, este Hristos Însuºi (6:53).
Tatãl… Însuºi Dumnezeu a adeverit afirma-
þia lui Isus cã El este într-adevãr „mâncarea“
cereascã.

6:28. Oamenii au înþeles cã Isus afirmã
cã Dumnezeu cerea ceva de la ei. Ei vor face
ceea ce le cere Dumnezeu, dacã El le spune
care este acel lucru. Credeau cã îi pot fi plã-
cuþi lui Dumnezeu ºi pot obþine astfel viaþa
veºnicã prin lucrãrile bune cerute de El (cf.
Rom. 10:2-4).

6:29. Rãspunsul lui Isus la întrebarea lor
a fost o contrazicere totalã a modului lor de
a gândi. Nu puteau sã-I fie plãcuþi lui Dum-
nezeu prin fapte bune. Lucrarea cerutã de
Dumnezeu este una singurã: sã-ºi punã
încrederea în Acela pe care L-a trimis Tatãl.
Oamenii nu-I pot fi plãcuþi lui Dumnezeu
prin faptele bune care sã le aducã mântuirea,
din cauza pãcatului (Ef. 2:8-9; Tit 3:5).
Dumnezeu cere oamenilor sã-ºi recunoascã
incapacitatea de a se mântui singuri ºi sã
primeascã darul Sãu (Rom. 6:23).

6:30-31. Drept rãspuns, oamenii au cerut
un semn miraculos (sçmeion; cf. „Iudeii, într-
adevãr, cer minuni“ [1 Cor. 1:22]). Ei credeau
cã ordinea dupã care lucreazã Dumnezeu este
sã vedem ºi apoi sã credem. Dar ordinea lui
Dumnezeu este crede ºi apoi vei vedea (cf.
Ioan 11:40). Ei nu aveau credinþã sau dis-
cernãmânt spiritual, dar au înþeles cã Isus
proclama un mesaj nou.

Venirea Lui a fost consideratã drept un
progres faþã de lucrarea lui Moise. Argu-
mentul oamenilor a fost: „Dacã eºti mai mare
decât Moise, fã lucruri mai mari decât
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Moise.“ Probabil cã mulþimea care a cerut un
semn de la Isus a considerat cã hrãnirea celor
5.000 nu se comparã cu darul lui Moise:
pâine din cer. Ei ºi-au adus aminte de manã,
darul divin (Ex. 16; Num. 11:7) ºi considerau
hrãnirea lui Isus mai puþin semnificativã,
pentru cã mana a hrãnit întregul popor timp
de 40 de ani. Dar ei nu au înþeles douã aspec-
te. În primul rând, mulþi dintre israeliþii care
au fost hrãniþi 40 de ani nu au crezut. Impor-
tantã era nu mãrimea semnului, ci înþelegerea
semnificaþiei lui (cf. Luca 16:29-31). În al
doilea rând, atât Moise cât ºi Isus au primit
confirmarea lui Dumnezeu prin semnele
fãcute; de aceea trebuia ca ambii sã fie as-
cultaþi ºi crezuþi.

6:32. Printr-o revelaþie solemnã (Adevã-
rat, adevãrat, vã spun; cf. 26, 47, 53),  Isus
a corectat concepþiile lor în trei moduri: (1)
Tatãl, nu Moise, a dat mana. (2) Tatãl con-
tinua sã le dea „manã“ ºi în prezent, nu numai
în trecut. (3) Adevãrata pâine din cer este
Isus, nu mana. Astfel falsa superioritate a lui
Moise dispare. Mana a fost hranã pentru trup
ºi a fost folositoare. Dar Isus este împlinirea
de cãtre Dumnezeu a tuturor nevoilor oame-
nilor de-a lungul întregii lor existenþe. Isus a
repetat de mai multe ori cã El a coborât din
cer (v. 32-33, 38, 41-42, 50-51, 58).

6:33. Dumnezeu este Sursa oricãrei vieþi.
Fiul are viaþã în El Însuºi (1:4; 5:26). El a
venit sã dãruiascã oamenilor viaþã realã ºi
durabilã. Pãcatul îi îndepãrteazã de Dumne-
zeu, care este Viaþa, ºi ei mor spiritual ºi fizic.
Hristos a coborât din cer ca sã dea lumii
viaþa. Astfel Isus este cu adevãrat Pâinea lui
Dumnezeu.

6:34. Mulþimea încã nu a înþeles cã Isus
este adevãrata pâine despre care a vorbit
pânã acum. La fel ca femeia de la fântânã
(4:15), ei au cerut aceastã hranã mai bunã. O
doreau permanent (totdeauna), nu ca mana
care fusese datã timp de 40 de ani.

6:35. Eu sunt Pânea vieþii. Aceastã afir-
maþie a mai corectat douã erori ale modului
lor de a gândi: (1) Hrana despre care a vorbit
El se referã la o Persoanã, nu la lucruri. (2)
Omul care intrã într-o relaþie corectã cu Isus
gãseºte o împlinire care este eternã, nu tem-
porarã. Aceastã afirmaþie care începe cu: „Eu
sunt“ este prima dintr-o serie de afirmaþii re-
marcabile care conþin expresia „Eu sunt“ (cf.
8:12; 10:7, 9, 11, 14; 11:25; 14:6; 15:1, 5).
„Pâinea vieþii“ înseamnã pâine care dã viaþã.
Isus este „hrana“ necesarã a omului. În Apus
pâinea este un aliment opþional, dar la acea
vreme era un produs principal. Isus a promis:

Cine vine la Mine, nu va flãmânzi niciodatã;
ºi cine crede în Mine, nu va înseta nicioda-
tã. Cuvântul „niciodatã“ care apare de douã
ori aici are funcþie de întãrire în textul grecesc.

6:36. Apoi Isus a mustrat mulþimea pen-
tru lipsa credinþei. Ei au avut privilegiul de
a-L vedea pe  El dar, spune Domnul: tot nu
credeþi. Vederea nu duce întotdeauna la cre-
dinþã (cf. v. 30).

6:37. Apoi Isus le-a spus care este cauza
realã a lipsei lor de credinþã: Tatãl lucreazã
în mod suveran în viaþa oamenilor. Existã o
alegere a lui Dumnezeu, care este darul Ta-
tãlui fãcut Fiului. Fiul nu Se îngrijoreazã cã
lucrarea Lui nu va fi eficientã, pentru cã Tatãl
le va da putere oamenilor sã vinã la Isus. Isus
era încrezãtor. Dar ºi oamenii pot fi plini de
încredere. (Cf. rãspunsului omului invalid la
întrebarea lui Isus: „Vrei sã te faci sãnãtos?“
[5:6-9].) Cel care vine la Isus ca sã fie mân-
tuit cu nici un chip nu va fi izgonit afarã (cf.
6:39).

6:38-39. Isus ªi-a repetat afirmaþia cã
a venit din cer. Motivul pentru care S-a
pogorât din cer a fost sã împlineascã voia
Tatãlui care L-a trimis. Iar voia Tatãlui a fost
ca nici unul dintre oamenii pe care El îi dã
Fiului sã nu se piardã, ci toþi sã fie aduºi la
viaþã în ziua învierii (cf. v. 40, 44, 54). Acest
pasaj susþine cu multã forþã adevãrul sigu-
ranþei mântuirii.

6:40. Acest verset reia ºi întãreºte ideile
versetelor anterioare. Cine vede ºi crede în
Isus ca sã fie mântuit are un destin sigur.
Decretul divin i-a asigurat acest destin (cf.
Rom. 8:28-30). El are viaþa veºnicã (Ioan
6:47, 50-51, 54, 58) ºi va învia în ziua de
apoi (cf. v. 39, 44, 54).

6:41-42. Iudeii, niºte necredincioºi os-
tili, au cârtit la auzul afirmaþiei lui Isus des-
pre originea Sa cereascã. La fel ca înaintaºii
lor în pustie, aceºti evrei au murmurat (Ex.
15:24; 16:2, 7, 12; 17:3; Num. 11:1; 14:2,
27). Modul lor de a gândi pãrea logic: cineva
ai cãrui pãrinþi erau cunoscuþi nu putea fi din
cer (cf. Mar. 6:3; Luca 4:22). Ei nu ºtiau
originea Lui realã ºi nu cunoºteau pe deplin
natura Lui. Ei credeau cã Isus era fiul lui
Iosif, dar nu ºtiau despre naºterea Lui dintr-o
fecioarã, întruparea Lui. El S-a pogorât din
cer pentru cã este Logos-ul (Ioan 1:1, 14).

6:43-44. Isus nu a încercat sã corecteze
ignoranþa altfel decât mustrându-i pentru câr-
tirea lor ºi arãtându-le lucrarea lui Dum-
nezeu de atragere ºi învãþare a oamenilor. Ei
nu aveau dreptul sã-L judece. Fãrã ajutorul
lui Dumnezeu, orice evaluare a Mesagerului
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lui Dumnezeu va fi eronatã. Nimeni nu
poate veni la Isus sau crede în El fãrã aju-
torul divin. Oamenii sunt atât de prinºi în
capcana nisipului miºcãtor al pãcatului ºi
necredinþei, încât nu au nici o speranþã, dacã
nu-i atrage Dumnezeu (cf. v. 65). Dumnezeu
nu îi atrage numai pe unii. Isus a spus: „Voi
atrage la Mine pe toþi oamenii“ (12:32). Acest
lucru nu înseamnã cã toþi vor fi mântuiþi, ci
cã atât greci (i.e., neevrei, 12:20) cât ºi evrei
vor fi mântuiþi. Cei care vor fi mântuiþi vor fi
de asemenea ºi înviaþi (cf. 6:39-40).

6:45. În sprijinul acestei doctrine a mân-
tuirii prin harul lui Dumnezeu, Isus a citat
Vechiul Testament. Propoziþia: Toþi vor fi
învãþaþi de Dumnezeu provine din prooroci,
probabil din Isaia 54:13, chiar dacã ºi Ieremia
31:34 conþine aceeaºi idee. Aceastã învãþare
primitã de la Dumnezeu se referã la lucrarea
Lui interioarã, prin care oamenii sunt con-
vinºi sã accepte adevãrul despre Isus ºi sã-I
rãspundã favorabil. Oricine a ascultat ºi a
primit învãþãtura lui Dumnezeu va veni la
Isus ºi va crede în El.

6:46. Dar aceastã învãþãturã tainicã a lui
Dumnezeu nu este o legãturã misticã directã
dintre oameni ºi Dumnezeu. Cunoaºterea lui
Dumnezeu este posibilã numai prin Isus,
Logos-ul lui Dumnezeu (cf. 1:18). Atunci când
cineva se întâlneºte cu El, Îi aude cuvintele ºi
Îi vede faptele, Tatãl lucreazã în el.

6:47-48. Aceste douã versete conþin re-
zumatul învãþãturii lui Isus din cursul acestei
dezbateri. Expresia Adevãrat, adevãrat, vã
spun apare aici pentru a treia oarã din cele
patru utilizãri ale ei în acest pasaj (cf. v. 26,
32, 53). Verbul crede este în greacã o formã
de participiu prezent (corespondentul cel mai
apropiat în limba românã, imperfectul), sensul
lui fiind acela cã credinciosul se caracteri-
zeazã printr-o încredere continuã. Acesta are
viaþa veºnicã, o posesiune prezentã ºi perma-
nentã. Apoi Isus Îºi repetã afirmaþia: Eu sunt
Pânea vieþii (vezi comentariile de la v. 35).

6:49-50. Mana a împlinit numai anumite
nevoi. Ea a asigurat temporar viaþa fizicã.
Israeliþii s-au dezgustat de ea ºi pânã la urmã
au murit. Isus este Pâinea de alt fel. El este
din cer ºi dã viaþã, astfel ca omul care mã-
nâncã din aceastã Pâine sã nu moarã.

6:51. Deoarece Isus este Pâinea Vieþii,
ce înseamnã „a mânca“ din pâinea aceasta?
Mulþi comentatori presupun cã Isus vorbea
despre Cina Domnului. Acest pasaj poate sã
aducã luminã asupra Cinei Domnului, în
contextul morþii lui Hristos. Dar pentru cã
aceastã ultimã cinã a avut loc dupã un an de

la întâmplãrile relatate în acest capitol, nu
trebuie sã considerãm cã a mânca din trupu-
lui Lui ºi a bea din sângele Lui ar fi niºte
sacramente. „A mânca“ Pâine vie este o
figurã de stil ce are sensul de a crede în El, la
fel ca figurile de stil despre venirea la El
(v. 35), ascultarea de El (v. 45) ºi vederea Lui
(v. 40). A mânca aceastã Pâine înseamnã a
trãi în veac (cf. v. 40, 47, 50, 54, 58). Reve-
laþia lui Isus despre Pâine aratã nu numai cã
Tatãl dãruieºte Pâinea (Isus), ci ºi cã Isus Se
dãruieºte pe Sine Însuºi: pâinea pe care o voi
da Eu, este trupul Meu pe care îl voi da pen-
tru viaþa lumii. Mântuirea este prin moartea
jertfitoare a Mielului lui Dumnezeu (1:29).
Prin moartea Sa, viaþa a venit în lume.

6:52. Aºa cum se întâmplã deseori, în-
vãþãtura lui Isus nu a fost înþeleasã (cf. 2:20;
3:4; 4.15; 6:32-34). O ceartã violentã în pri-
vinþa semnificaþiei cuvintelor lui Isus s-a stâr-
nit în mulþime. Discernãmântul lor a rãmas la
nivelul materialismului. Ei se întrebau: Cum
poate omul acesta sã ne dea trupul Lui sã-l
mâncãm?

6:53-54. Aceastã revelaþie a lui Isus este
indicatã drept importantã prin folosirea pentru
a patra oarã a expresiei: Adevãrat, adevãrat,
vã spun (cf. v. 26, 32, 47). Interpretarea sacra-
mentalã a acestui pasaj se bazeazã pe cuvin-
tele: dacã nu mâncaþi trupul Fiului omului,
ºi dacã nu beþi sângele Lui, considerate do-
vezi cã Isus a vorbit despre euharistie. Aºa cum
am afirmat ºi anterior, obiecþia principalã faþã
de aceastã abordare este una cronologicã:
Isus nu a instituit Cina decât un an mai târ-
ziu. A bea „sângele Lui“ este o altã figurã de
stil. Evreii cunoºteau porunca: „Cu nici un
chip sã nu mâncaþi… sânge“ (Lev. 3:17; cf.
Lev. 17:10-14). Cu toate acestea, ispãºirea se
fãcea prin intermediul sângelui. Sângele face
ispãºire pentru viaþã (Lev. 17:11). Ascultã-
torii lui Isus au fost cu siguranþã ºocaþi ºi
derutaþi de cuvintele enigmatice ale lui Isus.
Dar neînþelegerea dispare atunci când înþele-
gem cã Isus vorbea despre ispãºirea prin
moartea Sa ºi despre viaþa pe care o va da
celor care se vor uni cu El (cf. Ioan 6:63).
Credinþa în moartea lui Hristos aduce viaþa
veºnicã (cf. v. 40, 47, 50-51) ºi (mai târziu)
învierea trupului (cf. v. 39-40, 44).

6:55. La fel cum mâncarea ºi bãutura
susþin viaþa fizicã, Isus, care este cu adevãrat
(cu certitudine) o hranã ºi o bãuturã spiritu-
alã, îi susþine spiritual pe urmaºii Sãi. Trupul
ºi sângele Lui dau viaþã eternã celor care-L
primesc.

Ioan 6:45-55
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6:56-57. Cine are pãrtãºie cu Hristos se
bucurã de o relaþie de rãmânere reciprocã
unul în celãlalt. El rãmâne (menei) în Hristos
ºi Hristos rãmâne în el. Menô este unul dintre
cei mai importanþi termeni teologici din
Evanghelia lui Ioan (cf. comentariilor de la
1:38). Tatãl „rãmâne“ în Fiul (14:10), Duhul
„rãmâne“ asupra lui Isus (1:32) ºi credincioºii
„rãmân“ în Isus ºi El în ei (6:56; 15:4).
Implicaþiile acestei „rãmâneri“ sunt multe.
Un credincios se bucurã de intimitate cu Isus
ºi de siguranþã în El. La fel cum El are viaþã
prin Tatãl, tot aºa credincioºii au viaþã prin
Isus.

6:58-59. Isus a þinut acest discurs despre
Pâinea vieþii în sinagogã… în Capernaum.
El a vorbit deseori în sinagogile evreieºti,
unde oamenii aveau posibilitatea sã dea învã-
þãturi ºi îndemnuri (Mar. 6:1-6; Luca 4:16-
28; Fapte 13:15-42). Slujbele nu erau la fel
de „oficiale“ ca serviciile din bisericile de
astãzi; de obicei vorbeau „laicii“. Concluzia
învãþãturii ºi îndemnului lui Isus, pe baza
întâmplãrii cu mana din Exodul 16, reia
temele majore: pâinea lui Moise nu a dat
viaþã durabilã (mântuirea nu vine prin Lege);
Dumnezeu a trimis Pâinea autenticã din cer,
pâine care dã viaþa; cei care cred în Isus au
viaþã veºnicã.

6:60. Dupã ce oamenii au început sã-I
înþeleagã învãþãtura, au considerat-o inaccep-
tabilã. Pe lângã conducãtorii evrei ostili, L-au
pãrãsit mulþi din ucenicii lui Isus din Galilea.
Entuziasmul popular faþã de Isus ca Mesia
politic (v. 15) s-a sfârºit. Oamenii au înþeles
cã Isus nu îi va elibera de Roma. Chiar dacã era
un mare Vindecãtor, cuvintele Lui reprezen-
tau o învãþãturã prea de tot (i.e., asprã, durã);
cine poate s-o sufere, adicã sã o asculte?
Cum pot avea ei pãrtãºie cu El?

6:61-62. Isus Îºi cunoºtea ascultãtorii
(cf. 1:47; 2:24-25; 6:15). ªtiind cã ei cârteau
(cf. v. 41), i-a întrebat ce i-a scandalizat atât
de mult. (În gr. o pricinã de poticnire este
skandalizei.) Pavel a scris cã Mesia cel rãs-
tignit era „o pricinã de poticnire“ (skandalon)
pentru evrei (1 Cor. 1:23). Înãlþarea Fiului
omului la cer este tot o pricinã de poticnire.
Dar glorificarea Lui este reabilitarea Sa
cereascã. El a fost rãstignit în slãbiciune, dar
înviat în putere (1 Cor. 15:43).

6:63. Dupã înãlþarea Sa la cer, Isus a dat
Duhul Sfânt (7:78-39; Fapte 1:8-9). Duhul
Sfânt, turnat în lume, dã viaþã (mântuire)
celor care cred. Fãrã Duhul Sfânt, omul
(carnea) este cu totul incapabil sã înþeleagã

persoana ºi lucrãrile lui Isus (Ioan 3:6; 1 Cor.
2:14). Chiar dacã mulþimea a considerat
cuvintele lui Isus „prea de tot“ (Ioan 6:60),
de fapt cuvintele Lui sunt duh ºi viaþã.
Aceasta înseamnã cã prin lucrarea Duhului
Sfânt într-un om, cuvintele lui Isus aduc viaþã
spiritualã.

6:64. Viaþa pe care o dã Isus trebuie
primitã prin credinþã. Cuvintele nu dau rezul-
tat în mod automat. Isus a ºtiut de la început
cine dintre urmaºii Lui erau credincioºi ºi
cine erau necredincioºi. Aceasta este o altã
dovadã a capacitãþii Sale supranaturale de
cunoaºtere (cf. 1:47; 2:24-25; 6:15).

6:65. Isus a afirmat cã era necesarã pu-
terea divinã pentru ca oamenii sã vinã la
credinþã (v. 44). Apostazia de acum (v. 66) nu
ar trebui sã fie surprinzãtoare. Credincioºii
care rãmân cu Isus dovedesc cã au avut parte
de lucrarea tainicã a Tatãlui. Mulþimile necre-
dincioase dovedesc adevãrul: „carnea nu folo-
seºte la nimic“ (v. 63).

6:66. Faptul cã El le-a respins dorinþa de
a-L face regele lor politic; faptul cã le-a cerut
credinþã personalã; învãþãtura Lui despre
ispãºire; sublinierea totalei incapacitãþi uma-
ne ºi a adevãrului cã mântuirea este lucrarea
lui Dumnezeu — toate acestea s-au dovedit a
fi inacceptabile pentru mulþi oameni. Ei au
renunþat sã mai fie ucenicii Lui („ucenicii“
se referã aici în mod general la cei care-L
urmau pe Isus, nu la cei 12 Apostoli; acest
lucru este evident din v. 67).

6:67. Voi nu vreþi sã vã duceþi? El ªi-a
formulat întrebarea astfel încât sã încurajeze
credinþa lor slabã. Cei doisprezece au fost
afectaþi de apostazia multora ºi Isus S-a
folosit de aceastã ocazie pentru a le întãri cre-
dinþa. Dar nici ei nu au înþeles pe deplin
cuvintele Lui ºi nu le vor înþelege decât dupã
Înviere (20:9).

6:68-69. Petru, ca purtãtor de cuvânt,
ºi-a mãrturisit credinþa. Calea poate fi dificilã,
dar convingerea lui era cã cuvintele lui Isus
duceau la viaþã. Nimeni altcineva nu avea
darul vieþii veºnice. Petru era sigur de devo-
tamentul apostolilor faþã de Isus, Sfântul lui
Dumnezeu. Acest titlu este neobiºnuit (un
demon i S-a adresat lui Isus în acest fel; Mar.
1:24). El fãcea aluzie la transcendenþa lui
Isus („Sfântul“) ºi la faptul cã El Îl reprezen-
ta pe Tatãl („lui Dumnezeu“; aceastã adresare
este o altã modalitate de a mãrturisi cã El este
Mesia. Petru a ºtiut acest adevãr datoritã
lucrãrii speciale a Tatãlui (cf. Mat. 16:17).

Ioan 6:56-69
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6:70-71. Apoi Isus i-a întrebat: Nu v-am
ales Eu pe voi cei doisprezece? Evanghelia
lui Ioan nu prezintã alegerea celor doispre-
zece. Ioan a presupus cã cititorii sãi cunosc
acest lucru din Evangheliile sinoptice sau din
tradiþia Bisericii (cf. Mar. 3:13-19). Aceasta
nu a fost o alegere pentru mântuire, ci che-
marea lui Isus adresatã lor de a-L sluji. ªi
totuºi, a spus El, unul din voi este un drac.
În lumina textelor din Ioan 13:2, 27, a spune
cã Satan lucra în Iuda înseamnã de fapt ace-
laºi lucru cu a spune cã Iuda era Satan. În
6:70, textul grecesc nu are articolul nehotãrât
„un“, deci poate fi tradus: „unul din voi este
Satan.“ Faptul cã Isus îl cunoºtea pe Iuda
(care mai era numit Iuda Iscarioteanul pentru
cã tatãl lui era Simon Iscarioteanul) este un
alt exemplu al omniscienþei Sale (cf. 1:47;
2:24-25; 6:15, 61). Mai târziu, în odaia de
sus, Isus va mai spune cã unul din cei doi-
sprezece avea sã-L vândã (13:21). Ioan l-a
numit pe Iuda „vânzãtorul“ (18:5). Ucenicii
au putut medita mai târziu la aceastã profeþie
ºi în felul acesta credinþa lor a fost întãritã.
Iuda a fost un personaj tragic, influenþat de
Satan; cu toate acestea, a fost rãspunzãtor
pentru hotãrârile lui rele.

3. LUCRAREA ÎN GALILEA (7:1-9)
Secþiunea de faþã pregãteºte o altã con-

fruntare a lui Isus cu oponenþii Lui în Ierusa-
lim. Aceastã lucrare în relativa obscuritate
din Galilea amânã conflictul viitor.

7:1. Dupã aceea este o indicaþie vagã a
timpului. Pentru cã evenimentele din capi-
tolul 6 au avut loc cu puþin înainte de Paºte
(6:4), adicã în aprilie, iar Sãrbãtoarea
Corturilor (þinutã în octombrie) era aproape
(7:2), înseamnã cã Isus a lucrat aproape ºase
luni în Galilea. Galilea era un loc mai sigur,
pentru cã duºmanii Lui se aflau în Iudea ºi
cãutau sã-L omoare.

7:2. Praznicul… Corturilor era una din
cele trei mari sãrbãtori ale Iudeilor. Iosefus
a numit-o cea mai sfântã ºi mai mare sãrbã-
toare (The Antiquities of the Jews 8. 4. 1).
Aceastã sãrbãtoare, numitã ºi Sãrbãtoarea
Seceriºului, era un prilej de mulþumire pentru
recolte. Era o perioadã a bucuriei; evreii
devotaþi trãiau ºapte zile în aer liber, în colibe
fãcute din ramuri de copaci, pentru a-ºi amin-
ti de grija lui Dumnezeu în timpul rãtãcirii
strãmoºilor lor prin pustie. O altã semnifi-
caþie a sãrbãtorii era cã Dumnezeu locuieºte
cu poporul Sãu.

7:3. Fraþii lui Isus, fiii Mariei ºi ai lui
Iosif dupã naºterea lui Isus, erau pe atunci

necredincioºi (cf. Mar. 3:21, 31-35; 6:35;
Ioan 7:5). Ei au raþionat logic cã problema lui
Mesia nu putea fi rezolvatã în Galilea,
întrucât Ierusalimul era capitala religioasã.
Populara sãrbãtoare a Corturilor ar fi fost un
moment potrivit pentru ca Isus sã Se prezinte
drept Mesia. Dacã ªi-ar fi arãtat puterile în
Iudea, ar fi putut sã recâºtige mulþimile pe
care le pierduse.

7:4-5. Fraþilor lui Isus nu li se pãrea logic
ca Isus sã-ªi ascundã gloria. Dacã era într-ade-
vãr cine susþinea cã este, credeau ei, atunci
trebuia sã demonstreze public lucrul acesta.
L-au sfãtuit sã Se manifeste într-un mod plin
de forþã ºi de strãlucire: aratã-Te lumii. Dar
calea lui Dumnezeu era manifestarea Lui pe
crucea umilinþei. Ioan a afirmat cã nici fraþii
Lui nu credeau în El. Acest adevãr trist mai
este enunþat ºi în alte ocazii (cf. 1:10-11;
12:37). Apropierea de Isus, fie ca rudã, fie ca
ucenic, nu garanteazã credinþa.

7:6-7. Isus le-a rãspuns cã existã o dife-
renþã între timpul Lui ºi timpul lor. Ei putea
pleca ºi veni oricând, fãrã ca aceste lucruri sã
aibã o semnificaþie deosebitã; pentru ei vre-
mea totdeauna… este prielnicã. Dar El Îi
era întotdeauna plãcut Tatãlui, deci momen-
tul acþiunilor Sale era decis de Tatãl. Nu
venise încã vremea manifestãrii Sale publice
(crucea). Ioan a afirmat de mai multe ori cã
vremea lui Isus n-a sosit încã (2:4; 7:6, 8,
30: 8:20). Apoi, la rugãciunea Sa de mijlo-
cire, înainte de cruce, El a început prin cuvin-
tele: „Tatã, a sosit ceasul“ (17:1; cf. 12:23,
27; 13:1). Lumea nu era un loc periculos pen-
tru fraþii lui Isus, deoarece ei fãceau parte din
ea (Pe voi lumea nu vã poate urî). Dar lu-
mea Îl ura pe Isus pentru cã El nu era din ea.
El a venit în lume ca Luminã ºi pentru a arãta
pãcatele ºi rãzvrãtirea lumii împotriva Tatã-
lui. Lumea are religiile, programele, planurile
ºi valorile ei, dar Hristos a mãrturisit cã toate
acestea sunt rele (ponçra, „rãu“). ªi acesta a
fost un motiv pentru care a avut grijã sã
împlineascã voia Tatãlui.

7:8-9. Eu încã nu Mã sui la praznicul
acesta este evident gândul lui Isus în lumina
versetului 10. Cu toate acestea, cele mai mul-
te ediþii greceºti ale Noului Testament omit
cuvântul „încã“, pentru cã îngreuneazã textul,
fãcând lectura dificilã, dar probabil cã a exis-
tat în original. Dacã Isus a spus: „Eu nu Mã
sui la praznicul acesta“, ar fi fost aceasta o
minciunã, având în vedere cã S-a dus la sãr-
bãtoare (v. 10)? Nu, Isus a spus doar cã nu
pleca la sãrbãtoare „chiar atunci“, aºa cum
L-au sfãtuit ei. Isus a rãmas în Galilea un
timp, ducând la îndeplinire lucrãrile pregãtite
de Tatãl.

Ioan 6:70-7:9
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Cuvintele „nu mã sui“ pot avea ºi un sens
geografic (pentru cã Ierusalimul se aflã într-o
zonã deluroasã), dar ºi unul teologic (merg
înapoi la Tatãl).

D. Întoarcerea lui Isus la Ierusalim ºi reîn-
ceperea ostilitãþii (7:10-10:42)
1. SÃRBÃTOAREA CORTURILOR

(7:10-8:59)
a. Anticiparea sãrbãtorii (7:10-13)

7:10. Din cauza comploturilor ce vizau
uciderea Lui (v. 1, 25), Isus a intrat pe ascuns
în oraº. Nu sosise încã vremea manifestãrii
Sale mesianice (crucea).

7:11-13. În timp ce duºmanii Lui Îl cãu-
tau, oamenii intrau în dezbateri despre acest
Învãþãtor controversat. Opoziþia faþã de Isus
creºtea. Oamenii vorbeau mult în ºoaptã
(lit., „cârteau“; cf. 6:41, 61). (Cf. cârtirea
israeliþilor în pustie.) Acuzaþia: duce noro-
dul în rãtãcire era de rãu augur, pentru cã
pedeapsa în acest caz, conform legii Talmu-
dice, era omorârea cu pietre. Deoarece întrea-
ga mulþime era alcãtuitã din evrei, expresia
de frica Iudeilor înseamnã de frica conducã-
torilor religioºi.

b. Isus la sãrbãtoare (7:14-36)
7:14-15. Primele trei zile au trecut fãrã

ca vreun om sã-L vadã pe Isus. Mulþimea se
întreba dacã El va veni ºi dacã va afirma pu-
blic cã este Mesia. Atunci, pe la jumãtatea
praznicului, El a început sã înveþe poporul în
Templu. Conducãtorii religioºi care ascultau
împreunã cu mulþimea se mirau (cf. Mar.
1:22). Învãþãturile Lui dovedeau multe cu-
noºtinþe ºi erau pãtrunzãtoare din punct de
vedere spiritual. Dar El nu primise învãþãturã
în nici una din ºcolile rabinice, aºa cã oame-
nii se întrebau cum de este posibil aºa ceva.

7:16-17. Autoritãþile religioase conside-
rau cã orice om fie studiazã într-o ºcoalã
tradiþionalã, fie învaþã singur. Dar Isus le-a
spus cã existã ºi o a treia alternativã. Învãþã-
tura Lui era a lui Dumnezeu, Cel care L-a
trimis (cf. 12:49-50; 14:11, 24). Isus a fost
învãþat de Dumnezeu ºi, pentru ca un om
sã-L cunoascã pe El cu adevãrat, trebuia sã
fie învãþat de Dumnezeu (6:45). Pentru a fi
capabil sã aprecieze afirmaþiile lui Isus, omul
trebuie sã doreascã sã facã voia lui Dum-
nezeu. Isus fiind voia lui Dumnezeu pentru
om, oricine trebuie sã creadã în El (6:29).
Credinþa este condiþia înþelegerii. Fãrã cre-
dinþã este imposibil sã-I fii plãcut lui Dum-
nezeu (Evr. 11:6).

7:18. Dacã Isus ar fi învãþat singur
(vorbeºte de la Sine), atunci lucrarea Lui ar
fi avut scopul sã-L înalþe pe El. Dar El nu a
cãutat slava Lui Însuºi. Scopul adevãrat al
omului lui Dumnezeu trebuie sã fie de a-L
glorifica (sã caute slava) pe Dumnezeu ºi de
a se bucura de El pentru eternitate. Isus este
ceea ce trebuie sã fie omul. Scopul Lui este
sã-L reprezinte pe Tatãl Sãu în mod cores-
punzãtor (1:18). El este adevãrat (i.e.,
demn de încredere; cf. 6:28; 8:26) ºi nu
existã nimic nedrept la El.

7:19. Ascultãtorii se lãudau cu Legea
lui Moise (9:28). Isus a atacat religia lor
bazatã pe încrederea în ei înºiºi. Ei consi-
derau cã respectã Legea. Dar inimile lor
(gândurile lor) erau pline de rãutate (Mar.
7:6-7, 20-22; Mat. 5:21-22). El îi cunoºtea
(Ioan 2:24-25) ºi ºtia cã ura lor va duce la
crimã.

7:20. În loc sã se pocãiascã pentru cã
lumina Lui a mustrat întunericul din ei
(3:19-20), ei L-au insultat, spunând cã are
drac. Oamenii au vorbit la fel ºi despre Ioan
Botezãtorul (Mat. 11:18). Isus le spusese
fraþilor Lui vitregi cã lumea Îl urãºte (Ioan
7:7), pentru cã „oricine face rãul urãºte lumi-
na“ (3:20). A afirma cã Isus, care e trimis de
Dumnezeu, este posedat de demoni înseam-
nã a numi lumina întuneric (cf. 8:48, 52;
10:20). Ei au negat acuzaþia Lui cã ar cãuta
sã-L omoare. Dar, de fapt, cu puþin timp
înainte exact acest lucru au vrut sã-l facã
(5:18). (Cf. Petru care a negat cã se va dezi-
ce de Isus;  Mar. 14:29.)

7:21-23. Isus S-a referit la o singurã
lucrare ºi anume la vindecarea invalidului
de la Betesda pe care a fãcut-o în Ierusalim
la ultima Sa vizitã (5:1-18). Acest lucru a
dus la o controversã aprinsã. Tãierea împre-
jur este un rit religios anterior lui Moise.
Avraam s-a tãiat împrejur ca semn al legã-
mântului (Gen. 17:9-14). Dar Moise a dat
Israelului porunca privitoare la tãierea
împrejur, în sensul cã a instituit-o drept
parte a sistemului levitic. Sub Legea moza-
icã, „În ziua a opta copilul sã fie tãiat îm-
prejur“ (Lev. 18:3). Dacã ziua a opta era o zi
de sabat, tãierea împrejur ar fi reprezentat o
încãlcare a legii odihnei din ziua de sabat.
Cu toate acestea, evreii practicau tãierea
împrejur în ziua Sabatului. Astfel, a argu-
mentat Isus, dacã grija pentru o parte a
trupului era permisã, atunci cu siguranþã cã
trebuia permisã în ziua Sabatului ºi acþi-
unea lui Isus: am însãnãtoºit un om întreg
(invalidul). Concluzia este cã ei nu aveau
motive sã fie plini de mânie împotriva Lui.

Ioan 7:10-23
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7:24. Problema lor era cã au înþelegeau
superficial Scriptura. Ei puneau accent pe
lucruri mai mici ºi pierdeau din vedere prin-
cipiile multor pasaje (cf. Mat. 23:23; Ioan
5:39-40). Ei judecau dupã înfãþiºare. Înþele-
gerea lor superficialã era cauzatã de ostilita-
tea lor împotriva Reprezentantului lui Dum-
nezeu. Erau rãtãciþi în întunericul în care se
aflau. Isus le-a cerut sã judece dupã dreptate;
aceasta era de fapt o chemare la pocãinþã.

7:25-26. Unii din localnici au fost uimiþi
de îndrãzneala învãþãturilor Lui publice. Ei
ºtiau cã exista un complot organizat cu   sco-
pul sã-L omoare. Cu toate acestea, conducã-
torii nu au fãcut ceea ce au spus cã vor face.
De ce? ªi-au schimbat cei mai mari intenþi-
ile? Oamenii erau derutaþi de lipsa conducerii
din popor. Ei credeau cã Isus ar fi trebuit
închis dacã era un înºelãtor, dar, dacã era
Mesia, conducãtorii ar fi trebuit sã-L accepte.

7:27. Mulþimea a presupus cã Isus (omul
acesta) era doar un tâmplar galilean din Naza-
ret. Ei mai credeau cã Mesia (Hristosul) va fi
necunoscut pânã la apariþia Sa publicã. Un
cititor al Evangheliei îºi dã imediat seama de
ironia situaþiei. Isus este mai mult decât un
simplu galilean; El este Logos-ul, care S-a
nãscut în Betleem dintr-o fecioarã. Cu toate
acestea, El a fost relativ necunoscut pânã la
manifestarea Sa (crucea ºi învierea).

7:28-29. Expresia striga introduce un
anunþ solemn (cf. 1:15; 7:37; 12:44). El rãs-
punde cu ironie concepþiei lor despre El (7:27).
El este de la Tatãl. Dumnezeu este adevãrat
(„demn de încredere“; cf. v. 18; 8:26) ºi L-a
trimis pe Isus. Cu toate cã duºmanii Lui nu
Îl cunoºteau nici pe Isus, nici pe Dumnezeu
(1:18; cf. Mat. 11:27), Isus Îl cunoºtea pe
Tatãl, cãci venea de la El (Ioan 1:1, 14, 18) ºi
datoritã misiunii Lui divine. 

7:30. Mustrarea adresatã de Isus locuito-
rilor Ierusalimului îi determinã pe aceºtia sã
încerce sã-L prindã (piazô, „sã-L aresteze“;
cf. v. 32, 44; 8:20; 10:39). Dar Tatãl a plani-
ficat ceasul ºi locul manifestãrii Sale (moar-
tea Sa), ºi pânã atunci toate lucrurile se vor
desfãºura în armonie cu acel eveniment. Ei
nu au putut pune mâna pe El, cãci mâna
Tatãlui era deasupra Lui.

7:31. Prezentarea publicã a lui Isus ºi
învãþãturile Sale i-au determinat pe mulþi din
norod sã creadã în El. Ei au tras concluzia
logicã: multele Lui semne arãtau cã este o
persoanã neobiºnuitã. Cu siguranþã cã Mesia
nu ar fi putut face mai multe minuni decât a
fãcut omul acesta. Dar credinþa mulþimii în

Isus  ca Mesia a fost doar temporarã ºi nu era
legatã de credinþa în moartea Sa ispãºitoare.

7:32. Oamenii din norod care au venit
la Isus au renunþat la învãþãturile tradiþionale
ale fariseilor (cf. Mar. 7:1-23). Fariseii, fiind
pãzitorii tradiþiilor evreieºti (vezi comentari-
ile despre farisei de la Ioan 1:24-25), ºi-au
dat seama cã trebuie sã facã cât mai repede
ceva în privinþa lui Isus. Preoþii cei mai de
seamã erau preoþii cu funcþii de conducere,
nu doar marii preoþi. Verbul tradus prin sã-L
prindã este acelaºi verb grecesc (piazô) din
7:30, 44; 8:20; 10:39.

7:33. În timp ce  planul de  arestare a Lui
prindea contur, Isus ªi-a continuat învãþãtu-
ra. Poporul mai avea doar puþinã vreme pen-
tru a lua o hotãrâre în privinþa Lui. Aceastã
perioadã de timp nu era stabilitã de condu-
cãtori, ci de Dumnezeu. Atunci când se va
încheia planul lui Dumnezeu pentru viaþa Lui
pãmânteascã, se va întoarce la Tatãl.

7:34 Voi Mã veþi cãuta este o profeþie
despre poporul evreu care va tânji dupã
Mesia al lor. ªi acum poporul doreºte sã vinã
Mesia, dar nu ºtie cã Isus este Mesia lor. Mai
târziu va plânge dupã El (Zah. 12:10-13;
Apoc. 1:7). Ocazia spiritualã este acum. Va
veni timpul când va fi prea târziu. El a plecat
trupeºte la cer, unde necredincioºii nu pot
veni (cf. Ioan 8:21). Astfel, oamenii de astãzi
nu au ocazia unicã pe care au avut-o oamenii
de atunci, când Isus le-a vorbit faþã în faþã.

7:35. Cuvintele lui Isus au reprezentat
încã o datã o enigmã pentru Iudeii care le-au
auzit (cf. v. 15, 31, 41-42). Unde poate sã se
ducã astfel încât ei ca sã nu-L poatã gãsi?
Pentru cã erau de pe pãmânt, ei nu se puteau
gândi decât la lucruri pãmânteºti (cf. Is.
55:8). În timpul acelei perioade evreii locuiau
în Palestina, în timp ce alþii au migrat în tot
Imperiul Roman ºi dincolo de graniþele lui,
pânã în estul îndepãrtat, în Babilonia. Erau
împrãºtiaþi printre Greci. „Greci“ înseam-
nã nu doar poporul grec sau oamenii care
vorbeau limba greacã, ci neevrei sau pãgâni
în general (cf. „Grec“ ºi „Iudeu“ în Col.
3:11). Deci, întrebarea era: Se va duce Isus
sã-i înveþe pe pãgâni? Fãrã ca iudeii sã-ºi dea
seama, întrebarea lor se referea în mod pro-
fetic la rãspândirea evangheliei dupã înãlþa-
rea lui Isus.

7:36. Mulþimea, dupã ce s-a gândit la
sensul cuvintelor lui Isus, nu a fãcut altceva
decât sã repete întrebãrile pe care le avea. Ei
nu au înþeles cuvintele Lui.

Ioan 7:24-36
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c. Ultima zi a sãrbãtorii (7:37-52)
7:37. Sãrbãtorirea praznicului însemna

mai multe ritualuri festive. Unul dintre ele
era o procesiune solemnã zilnicã între
Templu ºi Izvorul Gihon. Un preot umplea un
ulcior de aur cu apã în timp ce corul cânta
Isaia 12:3. Apoi se întorceau la altar ºi turnau
apa. Acest ritual le aducea aminte de apa din
stâncã din timpul rãtãcirii prin pustie (Num.
20:8-11; Ps. 78:15-16). Mai avea ºi un sens
profetic privind venirea lui Mesia (cf. Zah.
14:8, 16-19). A ºaptea ºi cea de pe urmã zi a
sãrbãtorii era ºi ziua cea mare (cf. Lev.
23:36). Isus a stat în picioare, spre deose-
bire de poziþia normalã a rabinilor, care
stãteau aºezaþi când învãþau. El a strigat (cf.
Ioan 1:15; 7:28; 12:44) înseamnã cã urmeazã
un anunþ solemn. Chemarea Lui: sã vinã la
Mine, ºi sã bea este o chemare la mântuire
(cf. 4:14; 6:53-56).

7:38. Cine crede în Isus, din inima lui
vor curge râuri de apã vie. Sensul acestor
cuvinte este cã omul credincios va avea o
sursã continuã de satisfacþie care îi va da
permanent viaþã (cf. 4:14). Când Isus a adãu-
gat: cum zice Scriptura, El nu a specificat
pasajul (pasajele) din Vechiul Testament la
care S-a gândit. Este însã posibil sã se fi gân-
dit la Psalmul 78:15-16 ºi la Zaharia 14:8 (cf.
Ez.47:1-11; Apoc. 22:1-2).

7:39. Ioan afirmã cã expresia „apã vie“
(v. 38) se referã la Duhul Sfânt, darul viitor.
Duhul dintr-un credincios îi satisface nevoia
de Dumnezeu ºi îi dã regenerare, cãlãuzire ºi
putere. În cele mai vechi manuscrise greceºti,
cuvintele: Cãci Duhul Sfânt încã nu fusese
dat sunt redate prin: „pentru cã nu era încã
Duhul“. Aceste cuvinte nu pot fi interpretate
într-un sens absolut pentru cã Duhul fusese
activ printre oameni ºi în timpul Vechiului
Testament. Isus S-a referit la botezul, pece-
tluirea ºi rãmânerea Duhului în credincioºi,
lucrãrile Sale specifice din Epoca Bisericii,
care va începe în ziua Cincizecimii (Fapte
1:5, 8). Isus a spus despre Duhul: „Mângâ-
ietorul, pe care-L voi trimite“ credincioºilor
(Ioan 15:26; 16:7). „Duhul Sfânt încã nu
fusese dat“ ca sã locuiascã permanent în cre-
dincioºi (cf. Ps. 51:11). Acest lucru s-a întâm-
plat dupã ce Isus a fost proslãvit, adicã dupã
moartea, învierea ºi înãlþarea Sa la cer. „Pro-
slãvit“ ºi „slavã“ sunt folosite des în Evan-
ghelia lui Ioan (Ioan 7:39; 11:4; 12:16, 23, 28;
13:31-32; 14:13; 15:8; 16:14; 17:1, 4-5, 10).

7:40-41. Mulþimea a continuat sã dez-
batã identitatea lui Isus. Unii L-au considerat
Proorocul menþionat de Moise (Deut. 18:15,

18). El va spune poporului cuvintele lui Dum-
nezeu dar nu într-un cadru care sã inspire
atâta teamã ºi uimire cum a fost cel de pe
Muntele Sinai de unde a vorbit Moise. Isus
este într-adevãr Proorocul promis (Fapte
3:22), dar mulþi L-au respins ca Prooroc. Alþii
au spus cã Isus este Hristosul, adicã Mesia,
în timp ce alþii au respins aceastã idee pentru
cã El venea din Galilea (Ioan 7:52).

7:42. Conform lui Samuel ºi Isaia (2 Sam.
7:16; Is. 11:1), Mesia urma sã se nascã din
sãmânþa lui David. Mica a prezis cã El Se va
naºte în Betleem, locul de unde era David
(Mica 5:2). Isus este dintr-o familie davidicã
(Mat. 1:1-17; Luca 3:23-28; Rom. 1:3) ºi S-a
nãscut în Betleem (Mat. 2:1-6), dar mulþimea
a trecut cu vederea din ignoranþã peste aceste
fapte.

7:43-44. În mulþime s-a iscat o desbina-
re de opinii în privinþa Lui, fapt ce I-a permis
sã-ªi continue lucrarea fãrã ca sã fie arestat
(sã-L prindã, piazô, este acelaºi verb ca cel
folosit în v. 30; 8:20; 10:39). Mulþi oameni
aveau o pãrere favorabilã despre Isus, chiar
dacã nu Îi erau devotaþi personal (cf. 7:12,
31, 40-41). Duºmanii Lui trebuia sã fie atenþi
pentru a nu stârni o revoltã. Astfel, pentru un
timp, nimeni n-a pus mâna pe El. Ulterior,
evreii au mai fost dezbinaþi de douã ori în
privinþa lui Isus (9:16; 10:19-21).

7:45-46. Aprozii trimiºi sã-L aresteze pe
Isus (v. 32) s-au întors fãrã El. La întrebarea:
De ce?, ei au rãspuns: Niciodatã n-a vorbit
vreun om ca omul acesta. Literal, textul
spune: „Niciodatã nu a vorbit astfel un om“,
ceea ce înseamnã cã aprozii (gãrzile Tem-
plului, NIV — n.tr.) ºi-au dat seama cã era un
om neobiºnuit sau chiar mai mult decât un
om. Evangheliile ni-L aratã în multe ocazii
pe Isus ca pe un Învãþãtor ºi un Vorbitor care
a fãcut o impresie puternicã (ex., Mat. 7:29;
22:46). Chiar dacã Isus S-a confruntat cu
opoziþia, mulþi dintre cei care L-au ascultat
au fost miºcaþi de El (cf. Ioan 7:15; 12:19).

7:47-48. Întrebarea fariseilor adresatã
aprozilor: A crezut în El vreunul din mai
marii noºtri sau din Farisei? scoate la
ivealã mândria lor. Ei se considerau mult prea
bine pregãtiþi (v. 15) pentru a fi pãcãliþi de un
înºelãtor. Ironia este cã un numãr de con-
ducãtori au crezut (12:41; 19:38-39). Fariseii
erau geloºi din cauza marii popularitãþi a lui
Isus („lumea se duce dupã El“ [12:19]).

7:49. Fariseii au explicat popularitatea
lui Isus în popor sugerând cã oamenii erau
prea ignoranþi pentru a-ºi da seama cã Isus
era un amãgitor. Mulþimea (norodul acesta),
dupã pãrerea fariseilor, nu cunoºtea Legea.

Ioan 7:37-49
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Ei nu o studiaserã, deci nu o puteau împlini
ºi, pentru cã nu o puteau împlini, era un po-
por blestemat de Dumnezeu (Deut. 28:15).
Ironia situaþiei este cã fariseii, nu mulþimea,
se aflau sub mânia lui Dumnezeu pentru cã au
respins revelaþia lui Dumnezeu prin Isus
(Ioan 3:36).

7:50-51. Legea mozaicã (Deut. 1:16-17)
ºi Legea rabinicã stipulau cã un om acuzat de
o infracþiune avea dreptul sã depunã o depo-
ziþie (sã-l asculte). Din acest pasaj reiese cã
Nicodim era drept în modul lui de a judeca ºi
nu a vrut ca Sinedriul sã facã o judecatã pri-
pitã ºi nedreaptã. El vorbise personal cu Isus
ºi ºtia cã El era de la Dumnezeu (Ioan 3:1-3;
cf. 12:42; 19:38-39).

7:52. Cu toate cã Nicodim era un învãþã-
tor respectat de popor (3:10), el a fost insul-
tat de ceilalþi membri ai Sinedriului. Prejude-
cãþile ºi ura lor faþã de Isus erau deja destul
de puternice pentru a le întuneca raþiunea.
Sinedriul l-a acuzat pe Nicodim cã ar fi la fel
de ignorant ca ºi galileenii. Din Galilea nu
s-a ridicat nici un prooroc, a fost argumentul
lor. Deci Profetul mesianic nu putea fi
galilean (cf. 7:41).

Note la pasajul 7:53-8:11
7:53-8:11. Aproape toþi cercetãtorii cri-

ticii textuale sunt de acord cã aceste versete
nu au fãcut parte din manuscrisul originar al
Evangheliei lui Ioan. Traducerea NIV conþi-
ne în paranteze urmãtoarea precizare: „Cele
mai vechi ºi mai demne de crezare manu-
scrise nu conþin textul din Ioan 7:53-8:11.“
Stilul ºi vocabularul acestui pasaj se deose-
besc de restul Evangheliei ºi pasajul între-
rupe cursivitatea acþiunii din versetele 7:52-
8:12. Pasajul face probabil parte dintr-o
tradiþie oralã adevãratã care a fost adãugatã
manuscriselor greceºti ulterior de cãtre copiºti.
O discuþie mai amplã ºi un comentariu al
pasajului se gãseºte în Anexã, înainte de
Bibliografia folositã la Evanghelia lui Ioan.

d. Discursul despre Lumina lumii (8:12-59)
O caracteristicã principalã a Sãrbãtorii

Corturilor era luminarea cu lãmpi foarte
puternice a curþii femeilor din Templu (vezi
schiþa). Fitilele erau confecþionate din hainele
uzate ale preoþilor. Lãmpile luminau zona
Templului ºi oamenii se adunau sã cânte
laude ºi sã danseze. Lumina amintea poporului
evreu cum li s-a manifestat Dumnezeu în rãtã-
cirea prin pustie într-un stâlp de nor care se
transforma noaptea în foc (Num. 9:15-23).

8:12. Acest discurs continuã învãþãtura
publicã a lui Isus despre Ierusalim în zona

Templului. Cât de potrivit era faptul cã la sãr-
bãtoarea Corturilor, atunci când lãmpile mari
ardeau, Isus… a zis: „Eu sunt Lumina lumii“
(cf. 1:4, 9; 12:35, 46). Lumea zace în întu-
neric, un simbol al rãului, pãcatului ºi igno-
ranþei (Is. 9:2; Mat. 4:16; 27:45; Ioan 3:19).
Isus este „Lumina“, nu o singurã luminã sau
o altã luminã printre mai multe lumini. El
este singura Luminã, „adevãrata Luminã“
(Ioan 1:9) a întregii lumi. Când Isus a spus:
cine Mã urmeazã pe Mine, S-a referit la toþi
cei care cred ºi-L ascultã (cf. 10:4-5, 27;
12:26; 21:19-20, 22). Isus vorbea despre
mântuire.

Venirea la Hristos pentru a primi mântu-
ire determinã un mod deosebit de viaþã. Cre-
dinciosul nu va umbla în întuneric, adicã nu
va trãi în el (cf. 12:46; 1 Ioan 1:6-7). El nu
rãmâne în domeniul rãului ºi ignoranþei (Ioan
12:46) pentru cã Îl are pe Hristos ca Lumina
lui ºi ca mântuire (cf. Ps. 36:9).

8:13. Fariseii I-au atacat iarãºi afirmaþia.
Pentru cã Tu mãrturiseºti despre Tine În-
suþi:… deci, mãrturia Ta nu este adevãratã.
Confirmarea propriei identitãþi ºi a propriilor
fapte nu este întotdeauna acceptabilã. Legea
cerea doi martori pentru stabilirea faptelor în
cazul unor încãlcãri grave (Deut. 17:6; 19:15;
Ioan 8:17). Tradiþia rabinicã nu accepta auten-
tificarea adusã de propria persoanã.

8:14. Totuºi, uneori autentificarea perso-
nalã este singura cale spre adevãr. Uneori
omul este singurul care ºtie adevãrul despre
el însuºi. Numai Dumnezeu poate aduce
mãrturia adevãratã despre El Însuºi. Isus
avea competenþa de a depune o mãrturie ade-
vãratã despre Sine Însuºi pentru cã, fiind
Dumnezeu, avea o cunoaºtere completã a ori-
ginii ºi destinului Sãu (7:29). În ciuda lucru-
rilor pe care fariseii credeau cã le ºtiu despre
Isus, ei erau ignoranþi în privinþa originii ºi
destinului Sãu ceresc (cf. 7:33-34) ºi, în con-
cluzie, erau invalidaþi ca judecãtori ai Sãi.

8:15. Fariseii, a spus Isus, judecau dupã
înfãþiºare („dupã standardele umane“, NIV
— n.tr.), adicã erau influenþaþi de superficia-
litatea înfãþiºãrii. Ei nu-I vedeau decât trupul,
nu ºi dumnezeirea, deci L-au evaluat greºit.
Spre deosebire de ei, Isus nu a venit sã
„judece“ oamenii, ci sã-i salveze (3:17).
Când va judeca într-adevãr, în viitor, El nu va
face altceva decât sã execute voia Tatãlui
conform adevãrului ºi Legii (cf. 5:27, 45). El
Însuºi nu judecã pe nimeni.

8:16. Judecata lui Isus se deosebea total
de a lor. Judecata lor era afecta tã de
prejudecãþi ºi limite. Judecata Lui nu era a

Ioan 7:50-8:16
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Lui datoritã unitãþii dintre El ºi Tatãl. De
asemenea, El nu mãrturisea singur despre
Sine, ci a vorbit cu autoritatea divinã.

8:17-18. În Legea voastrã poate fi o
referire la Deuteronomul 17:6; 19:15 (sau la
legile rabinice), care stipula obligativitatea
a doi martori. În cazul lui Isus, numai
Dumnezeu putea dovedi autenticitatea Lui.
Dumnezeu Fiul ºi Dumnezeu Tatãl sunt cei
doi martori ceruþi de Lege. Tatãl L-a trimis
pe Fiul ºi a dovedit autenticitatea Sa prin
semnele (minunile) pe care le-a fãcut.

8:19. Învãþãtura lui Isus despre Dumne-
zeu ca Tatãl Lui era unicã (cf. 5:18) ºi evreii
au fost derutaþi de modul Sãu familiar de a
vorbi despre El. Fariseii I-au zis: „Unde este
Tatãl Tãu?” Vorbea El despre Dumnezeu,
sau (aºa cum presupuneau ei) despre tatãl Sãu
uman? Ignoranþa lor în privinþa lui Isus
demonstra ignoranþa lor în privinþa lui Dum-
nezeu, pentru cã Isus este revelaþia Tatãlui
(cf. 1:14, 18; 14:7, 9).

8:20. Isus a spus aceste cuvinte, pe
când învãþa pe norod în Templu, în locul
unde era vistieria. Este vorba probabil de
curtea femeilor (vezi schiþa de la 8:12); cf.
Mar. 12:41-42). Isus S-a dus acolo ºi îi învãþa
pe oameni ºi nimeni n-a pus mâna (piazô,
„L-a arestat“) pe El (cf. Ioan 7:30, 32, 44;
10:39) pentru cã, aºa cum precizeazã Ioan în
mai multe rânduri, lucrarea lui Isus se desfã-
ºura în conformitate cu ceasul lui Dumnezeu
pentru a împlini voia Tatãlui (cf. 2:4; 7:6, 30;
12:23, 27; 13:1; 17:1).

8:21. La fel cum timpul Lui era scurt, ºi
timpul lor de a-ºi pune credinþa în El era li-
mitat. El Se va întoarce peste puþin timp la
Tatãl Sãu ºi acolo ei nu-L puteau urma (cf.
7:33-34). Veþi muri în pãcatul vostru.
„Pãcatul“ la singular estre pãcatul respingerii
Celui care oferã mântuirea (cf. 16:9). Ei vor
„muri“ pentru cã au continuat sã trãiascã în
sfera pãcatului, rãmânând sub puterea aces-
tuia. Moartea fizicã va fi preludiul despãrþirii
eterne de Dumnezeu.

8:22. Întrebarea lor: Doar n-o avea de
gând sã Se omoare? a fost atât o neînþele-
gere a adevãrului cât ºi o profeþie ironicã. Ei
se întrebau dacã nu cumva Se va sinucide,
devenind astfel imposibil de urmat. (Ante-
rior, ei au înþeles cã El a vrut sã spunã cã va
merge sã-i înveþe pe neevrei în alte þãri
[7:35].) Cu toate cã Isus nu S-a sinucis, El
ªi-a dat de bunã voie viaþa (10:11, 18).

8:23. Isus le-a arãtat care este originea
Lui cereascã ºi adevãrata Lui casã (de sus…

nu… din lumea aceasta). Ei erau de aici (de
jos… din lumea aceasta), dar El nu era de jos.

8:24. Isus a spus de douã ori cã ei vor
muri în pãcatele lor (cf. acest pl. cu sing.
„pãcatul“ din v. 21). Dacã Îl vor respinge pe
Purtãtorul Pãcatelor (1:29), ei vor rãmâne în
sfera pãcatului. Dacã Îl vor respinge pe Isus,
revelaþia lui Dumnezeu, vor pierde singura
speranþã de mântuire. Eu sunt este în greacã
iarãºi enigmatica expresie „Eu sunt“, nume
pe care Dumnezeu Îl foloseºte pentru Sine
Însuºi în anumite contexte (cf. Is. 43:10-11,
LXX)

8:25. Faptul cã Isus S-a revelat pe Sine
Însuºi folosind numele „Eu sunt“ nu a fãcut
decât sã-i nedumereascã pe evrei. Iar cuvin-
tele Sale despre pãcatele lor probabil cã i-au
înfuriat. „Cine eºti Tu?” I-au zis ei. El le-a
rãspuns: Ceea ce de la început vã spun cã
sunt. Aceasta este traducerea NIV — ºi COR.,
n.tr. — unei propoziþii din greacã ce pune
destule probleme. (Alte traduceri o transfor-
mã într-o întrebare sau o exclamare.)

8:26-27. Isus ar fi putut spune mai multe
ºi chiar sã-i condamne pe ascultãtorii Sãi, dar
scopul Sãu a fost sã le transmitã lor ºi lumii
mesajul Celui care L-a trimis. Acest mesaj

ZONA TEMPLULUI
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este cu certitudine adevãrat, deoarece Cel care
L-a trimis este adevãrat (cf. 7:18, 28). Ioan
adaugã cã oamenii n-au înþeles cã Isus Se
referea la Tatãl. Dumnezeu le era necunoscut,
deci nu L-au înþeles nici pe Isus.

8:28. Isus le era acum necunoscut. Numai
rãstignirea (Când veþi înãlþa pe Fiul omului;
cf. 3:14; 12:32) îi va face sã-L vadã pe El aºa
cum este în realitate. El nu a spus cã toþi vor
fi mântuiþi, ci doar cã prin cruce se va dovedi
cã Isus este Cuvântul lui Dumnezeu (Logos-
ul) adresat omului ºi cã ceea ce i-a învãþat El
era dupã cum L-a învãþat Tatãl pe El.

8:29. Unirea lui Isus cu Tatãl se bazeazã
pe dragoste ºi ascultare necontenite (cf. 4:34;
5:30). Cu toate cã oamenii L-au respins pe
Isus, Tatãl nu-L va abandona niciodatã. Isus
nu este niciodatã singur, ºi Tatãl L-a glorifi-
cat chiar ºi pe cruce (cf. 16:32; 17:5).

8:30. În ciuda necredinþei atât de rãspân-
dite ºi a respingerii Sale de cãtre autoritãþi,
lucrarea lui Isus i-a adus pe mulþi la credinþã
(cf. 7:31). Dar aceastã credinþã trebuia încer-
catã ºi întãritã. Cuvintele: mulþi au crezut în
El formeazã un contrast faþã de versetul urmã-
tor. Chiar dacã un numãr mare de oameni I-au
rãspuns favorabil lui Isus, mulþi alþii L-au
pãrãsit.

8:31-32. Expresia Iudeilor care cre-
zuserã în El aratã cã unii au dat atenþie
cuvintelor lui Isus fãrã însã a-I dãrui ºi devo-
tamentul necesar faþã de persoana Lui (cf.
6:53). Era posibil sã „crezi“ în mesajul pocã-
inþei ºi a venirii Împãrãþiei fãrã sã fii nãscut
din nou. Continuarea trãirii în adevãr este
semnul celor care-L urmeazã pe Isus ºi învaþã
de la El (ucenicii). Dacã ar fi înþeles cu ade-
vãrat mesajul, ar fi gãsit adevãrul mântuirii.
Cunoaºterea acestui adevãr al mântuirii i-ar fi
eliberat din robia pãcatului.

8:33. Rãspunsul lor a arãtat cã nu au înþe-
les mesajul lui Hristos. Cu toate cã erau su-
puºi Romei, insistau cã erau slobozi, pentru
cã erau sãmânþa lui Avraam. Cum putea Isus
sã-i elibereze dacã ei nu erau robii nimãnui?
Nu înþelegeau cã se aflã sub robia pãcatului.

8:34. Isus a spus de trei ori în acest capi-
tol (v. 34, 51, 58): Adevãrat, adevãrat, vã
spun (cf. comentariilor de la 1:51). Însuºi
actul comiterii unui pãcat înseamnã cã omul
care comite fapta respectivã se aflã sub pu-
terea ºi autoritatea pãcatului. Pãcatul este
personificat ca un stãpân crud. Pavel a folosit
aceeaºi ilustraþie (Rom. 6:15-23).

8:35. Aºa cum Ismael, robul, fiul lui
Avraam, a fost alungat din casã tot aºa cel ce
zace în pãcat se aflã în pericol (Gen. 21:8-21).

Isaac a fost fiul adevãrat ºi de aceea a rãmas
în casã. Cum erau ei, ca Ismael sau ca Isaac?
Problema nu era genealogia fizicã, ci înrudi-
rea spiritualã.

8:36. Isus este Fiul adevãrat ºi sãmânþa
lui Avraam (Gal. 3:16). El rãmâne în casã ºi o
conduce (Evr. 3:6). Oamenii pot ajunge cu
adevãrat slobozi devenind fiii lui Dumnezeu
prin credinþa în Hristos, Fiul (Gal. 3:26).

8:37. Evreii erau, bineînþeles, sãmânþa
lui Avraam, din punct de vedere fizic, dar ei
cãutau sã-L omoare pe Isus, adevãratul Fiul
al lui Avraam, arãtând astfel cã nu erau
descendenþii spirituali ai lui Avraam (cf. Rom.
2:28-29; 9:6, 8; Gal. 3:29). Ei respingeau
mesajul Lui (cuvântul Meu).

8:38. Isus a vorbit despre ceea ce a vãzut
la Tatãl (cf. v. 28). Din acest motiv cuvintele
Lui erau adevãrul lui Dumnezeu. Dar oame-
nii nu aveau afinitate pentru cuvintele Lui
deoarece ascultau de tatãl lor (Satan, v. 44)
ºi îl urmau. Isus nu l-a identificat încã pe tatãl
lor, dar implicaþiile începeau sã devinã clare.

8:39. Pentru a contracara forþa argumen-
tului lui Isus, evreii au afirmat cã Avraam
este tatãl lor spiritual. Dar Isus le-a respins
afirmaþia spunând cã descendenþii lui Avraam
ar face faptele lui Avraam, adicã ar crede în
Dumnezeu ºi L-ar asculta. De aceea, trebuie
sã rãspundã prin credinþã mesagerului divin
ºi sã facã ce le spune El. Ioan Botezãtorul îi
avertizase înainte de pericolul ce îi pândea
dacã se încredeau în descendenþa lor din
Avraam (Luca 3:8). 

8:40. Ei însã L-au respins pe mesagerul
ceresc ºi cãutau sã-L omoare pe Cel care le-a
spus Cuvântul lui Dumnezeu. Aºa ceva
Avraam n-a fãcut; el a ascultat de poruncile
lui Dumnezeu (cf. Gen. 12:1-9; 15:6; 221-19).

8:41. Faptele evreilor erau altele, deci ºi
tatãl lor trebuia sã fie altul (cf. v. 38). Ei
puteau respinge argumentul logic al lui Isus
numai dacã îºi negau descendenþa umanã
nelegitimã ºi pretindeau cã au o descendenþã
cereascã. Prin negaþia lor: Noi nu suntem
copii nãscuþi din curvie ei încercau sã
arunce remarci rãutãcioase la adresa naºterii
lui Isus.

8:42. A iubi este normal într-o familie
(1 Ioan 5:1). Dacã evreii L-ar avea cu ade-
vãrat pe Dumnezeu ca pe Tatãl lor ºi dacã
L-ar iubi cu adevãrat (textul gr. presupune cã
nu-L iubeau), atunci L-ar fi iubit ºi pe Isus
care vine de la Dumnezeu. Isus ªi-a reafir-
mat poziþia de Reprezentant al lui Dumnezeu:
Tatãl L-a trimis.

8:43. Isus Logos-ul le vorbeºte oame-
nilor, dar opoziþia lor fundamentalã faþã de El

Ioan 8:28-43
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i-a determinat sã nu-I înþeleagã vorbirea. A
nu putea asculta înseamnã incapacitatea de a
rãspunde favorabil. Apare iarãºi expresia
Cuvântul Meu (logos). Mai târziu, Pavel a
scris cã „omul firesc nu primeºte lucrurile
Duhului lui Dumnezeu, cãci pentru el sunt o
nebunie“ (1 Cor. 2:14).

8:44. Duºmanul vieþii ºi al „adevãrului“
este diavolul. El a adus omenirii moartea
spiritualã ºi fizicã printr-o minciunã (cf. Gen.
3:4, 13; 1 Ioan 3:8, 10-15). El denatureazã
adevãrul ºi acum (în el nu este adevãr…
este mincinos ºi tatãl minciunii) ºi cautã
sã-i îndepãrteze pe oameni de Dumnezeu,
Sursa adevãrului ºi a vieþii (2 Cor. 4:4).
Pentru cã aceºti evrei doreau moartea lui Isus
ºi pentru cã au respins adevãrul îmbrãþiºând
minciuna, solidaritatea lor cu familia lui Satan
ºi dorinþele lui era certã. Cu totul altceva
însemna sã-l ai pe Avraam drept tatã.

8:45. Spre deosebire de ei, Isus trãieºte
adevãrul ºi îl proclamã. Pentru cã necredin-
cioºii au iubit întunericul ºi nu lumina (cf.
3:19-20), falsitatea ºi nu realitatea, ei L-au
respins pe Isus.

8:46. Multe acuzaþii au fost fãcute împo-
triva lui Isus (cf. 7:12b, 20), dar El este atât
de devotat împlinirii voii lui Dumnezeu
(„întotdeauna fac ce-I este plãcut“ [8:29])
încât este imposibilã dovedirea vreunei legã-
turi între Isus ºi pãcat: Cine din voi Mã poa-
te dovedi cã am pãcat? Deoarece aºa stãteau
lucrurile, ei ar fi trebuit sã-I recunoascã ori-
ginea divinã. A doua Lui întrebare: pentru ce
nu Mã credeþi? primeºte rãspuns în versetul
urmãtor.

8:47. Baza ascultãrii de Dumnezeu este
sã-I aparþii lui Dumnezeu. Verbul ascultã de
Dumnezeu nu se referã la discernerea unor
sunete audibile, ci la împlinirea poruncilor
cereºti. Respingerea absolutã a Cuvântului
ceresc de cãtre ascultãtorii lui Isus a fost o
dovadã clarã cã ei nu erau din Dumnezeu.

8:48. Samaritenii erau un grup etnic
amestecat, cu o religie consideratã de cãtre
evrei apostatã (cf. comentariilor de la 4:4).
A-L numi pe Isus un Samaritean constituia
un abuz, întrucât cuvântul acesta desemna un
eretic sau pe cineva care are un mod eronat de
închinare. Acuzaþia lor cã Isus are drac (cf.
7:20; 8:52; 10:20) sugereazã cã ei Îl consi-
derau nebun, necurat ºi rãu. Ironia este cã ei
au spus cã El este posedat de demoni dupã ce
Isus le spusese înainte cã tatãl lor este
diavolul (8:44)!

8:49-50. Afirmaþiile lui Isus despre Sine
Însuºi nu erau cele ale unei persoane posedate

de drac. El nu cãuta sã se înalþe pe Sine, ci
sã-L cinsteascã pe Tatãl. Încercarea lor de
a-L dezonora pe El era de fapt un atac împo-
triva Tatãlui Sãu. (Cf. atacului lui Hanun
asupra mesagerilor lui David, atac care a fost
o insultã împotriva regelui; 2 Sam. 10:1-6.)

Când a fost acuzat, Isus nu a încercat sã
Se justifice (cf. Ioan 8:54). El ªi-a încredinþat
soarta Celui din cer care judecã, ºtiind cã,
deºi oamenii Îl judecau pe nedrept pe Fiul,
Tatãl va inversa verdictul ºi-L va reabilita.

8:51. Isus a rostit din nou cuvintele:
Adevãrat, adevãrat, vã spun (cf. comentari-
ilor de la 1:51). Expresia pãzeºte cineva
cuvântul Meu este un alt mod de a exprima
rãspunsul pozitiv la revelaþia Sa. (Expresii
similare sunt „ascultã“ cuvintele Lui [5:24] ºi
„rãmâneþi“ în cuvântul Lui — în învãþãtura
Lui, NIV; n.tr.— [8:31].) Ea înseamnã a
respecta, a acorda atenþie sau a împlini. O
persoanã care ascultã de Isus în veac nu va
vedea moartea, adicã nu va fi despãrþitã pen-
tru eternitate de Dumnezeu (cf. 3:16; 5:24).

8:52-53. Oponenþii Lui au crezut cã vor-
beºte despre moartea fizicã. A gusta moartea
înseamnã a experimenta moartea (Evr. 2:9).
De aceea ei au tras concluzia cã, deoarece
Avraam ºi proorocii… au murit, El trebuie
sã fie nebun sau sã aibã drac (cf. Ioan 7:20;
8:48; 10:19).  În greacã, prima lor întrebare
cerea un rãspuns negativ: Doar n-ai fi Tu
mai mare decât pãrintele nostru Avraam,
care a murit? Ironia este cã, da, bineînþeles,
Isus este mai mare decât Avraam. Dar El nu a
venit sã-ªi proclame mãreþia. 

8:54. Dacã El Se slãvea pe Sine Însuºi
(cf. v. 50), slava Lui nu avea nici o valoare.
Dar Tatãl este Cel care Îl slãveºte. Cu toate
acestea, necredincioºii ostili pretindeau cã au
o relaþie cu Dumnezeul lor. Greºeala lor era
evidentã. Tatãl lui Isus este Dumnezeu; tatãl
lor era Satan.

8:55. Isus are cea mai profundã relaþie
ºi unitate cu Dumnezeu, dar duºmanii Lui nu
aveau o astfel de relaþie. Isus Îl cunoaºte
(oida, „a avea o cunoaºtere inerentã sau
intuitivã“) pe Tatãl, dar ei nu-L cunoºteau
(ginôskô, „a cunoaºte prin experienþã sau
observaþie“). Dacã El ar fi negat acest lucru
ar fi însemnat cã a minþit la fel cum minþeau
ei. Dar Isus a spus adevãrul: Îl cunosc pe
Tatãl ºi pãzesc Cuvântul Lui (cf. v. 52).

8:56. Evreii necredincioºi nu erau des-
cendenþii spirituali ai lui Avraam (v. 39). Dar
când Isus a spus: Tatãl vostru Avraam, El
S-a referit la adevãrul cã ei proveneau fizic
din el. Avraam a sãltat de bucurie cã are sã

Ioan 8:44-56
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vadã ziua Mea, adicã mântuirea mesianicã
promisã de Dumnezeu („toate familiile
pãmântului vor fi binecuvântate în tine“; Gen.
12:3). Prin credinþã lui Avraam i s-a dat un
fiu, Isaac, prin care urma sã vinã Sãmânþa
(Hristos). Nu se ºtie cât de multe lucruri i-a
descoperit Dumnezeu prietenului sãu Avraam
despre timpurile mesianice, dar este clar cã el
a ºtiut de mântuirea viitoare ºi s-a bucurat
cunoscându-o ºi aºteptându-o.

8:57. Necredincioºii au obiectat cã
cineva atât de tânãr (nici cincizeci de ani)
l-ar fi vãzut pe Avraam. (Nu putem trage
nici o concluzie despre vârsta lui Isus din
aceastã remarcã.) Ei nu au înþeles cum a fost
posibil ca Avraam ºi Isus sã aibã un contact
vizual.

8:58. Atunci Isus ªi-a afirmat superiori-
tatea asupra profeþilor ºi asupra lui Avraam.
Avraam a avut un moment când a intrat în
existenþã, dar înainte sã se nascã el, Isus
exista deja. Sunt Eu este un titlu al Dum-
nezeirii (cf. Ex. 3:14; Is. 41:4; 43:11-13; Ioan
8:28); reacþia evreilor (v. 59) demonstreazã
cã au înþeles cuvintele Lui în acest mod. Datã
fiind egalitatea Lui cu Dumnezeu (5:18;
20:28; Fil. 2:6; Col. 2:9), Isus a existat din
toatã eternitatea (Ioan 1.:1).

8:59. Afirmaþia Lui clarã privind dum-
nezeirea Sa a provocat o crizã. Trebuia ca
ei sã decidã dacã El era cine afirma cã este,
sau dacã nu cumva era un blasfemiator
(5:18). Pedeapsa comunã pentru acest pãcat
era omorârea cu pietre. Cuvintele Dar Isus
S-a ascuns se pot referi la un mijloc supra-
natural de scãpare. Încã o datã se aratã cã tim-
pul Lui nu sosise încã (cf. 2:4; 7:6, 8, 30;
8:20).

2. VINDECAREA UNUI ORB DIN 
NAªTERE (CAP. 9)
Isaia a profeþit cã în vremurile mesia-

nice vor avea loc diverse semne. Mesia avea
sã deschidã „ochii orbilor“ (Is. 42:7; cf. Is.
29:18; 35:5). Isus a vindecat deseori orbi (cf.
Mat. 9:27-31; 12:22-23; 15:30; 20:29-34;
21:14). Aceastã minune din Ioan 9 este
remarcabilã pentru cã Isus S-a proclamat cu
puþin timp înainte drept „Lumina lumii“
(8:12). Ca o demonstraþie publicã a afirma-
þiei Sale, El a dat vedere unui om nãscut
orb. 

9:1. Când trecea Isus prin Ierusalim, a
vãzut un om cu orbire congenitalã. Alegerea
acestui om de cãtre Isus este semnificativã
(cf. 5:5-6). El este Suveran în lucrãrile Sale.
Faptul cã omul era orb din naºtere aratã

cã starea lui era, cel puþin în aparenþã, fãrã
speranþã. Orbirea lui simbolizeazã orbirea
spiritualã a omului din naºtere (9:39-41; 2 Cor.
4:4; Ef. 2:1-3).

9:2-3. Ucenicii se confruntau cu o pro-
blemã teologicã. Crezând cã pãcatul este
cauza directã a tuturor suferinþelor, cum se
poate naºte cineva cu un handicap? Nu exis-
tau decât douã alternative: fie omul acesta a
pãcãtuit în pântecele mamei sale (Ez. 18:4),
fie pãrinþii lui au pãcãtuit (Ex. 20:5). Isus
le-a rãspuns: N-a pãcãtuit nici omul acesta,
nici pãrinþii lui. Aceste cuvinte nu contrazic
adevãrul pãcãtoºeniei universale a omului
(cf. Rom. 3:9-20, 23). Isus a spus aici numai
cã orbirea acestui om nu a fost cauzatã de un
pãcat anume. Dimpotrivã, problema exista
ca… Dumnezeu sã-ªi poatã manifesta gloria
în mijlocul a ceea ce pãrea o tragedie (cf. Ex.
4:11; 2 Cor. 12:9).

9:4-5. Cuvântul ziuã se referã la peri-
oada acordatã lui Isus pentru a împlini voia
lui Dumnezeu (sã lucrez lucrãrile Celui ce
M-a trimis). Folosirea pluralului „Noi“
(GBV, marg., în expresia „Noi trebuie sã
lucrãm“  — n.tr.) se referã la ucenici ºi, prin
extensie, la toþi credincioºii. Cuvântul noap-
tea se referã la limita fixatã lucrãrilor lui
Dumnezeu. În cazul lui Isus limita a fost
moartea Lui. Fiind Lumina lumii, Isus dã
oamenilor mântuirea (cf. 8:12). Dupã moar-
tea Sa, ucenicii Lui vor fi luminile Lui (cf.
Mat. 5:14; Ef. 5:8-14), ducându-L pe Hristos
altora. 

9:6-7. Isus a pus tinã (din „pãmânt“ ºi
„salivã“; GBV), pe ochii orbului. Interesant
este faptul cã omul a fost creat din aceeaºi
substanþã — þãrâna pãmântului (Gen. 2:7).
Probabil cã Isus a folosit tina ca sã-l ajute pe
orb sã-ºi mãreascã credinþa, nu ca medica-
ment. Fãcând tinã, Isus a încãlcat regulile
rabinice împotriva frãmântãrii lutului în ziua
sabatului (cf. Ioan 9:14). Apoi Isus i-a zis
omului: „Du-te de te spalã în scãldãtoarea
Siloamului” (care, tãlmãcit, înseamnã:
Trimis). Ea se afla în colþul de sud-est al
Ierusalimului (vezi harta), unde canalele lui
Ezechia aduceau apa în oraº din izvorul
Gihon. Orbul a fost „trimis“ acolo, iar Isus a
fost Cel „trimis“ de Tatãl. Omul s-a spãlat ºi
a plecat vãzând bine!

9:8-9. Cei prezenþi se întrebau dacã aces-
ta era într-adevãr acelaºi om care ºedea ºi
cerºea. Dacã era acelaºi, faptul cã vedea era
incredibil. Poate cã i-au greºit identitatea. ªi
el însuºi zicea: „Eu sunt.”

9:10-12. Dar dacã era acelaºi om, cum a
fost posibilã vindecarea lui? El a relatat simplu

Ioan 8:57-9:12
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cum s-a întâmplat minunea. S-a referit la
Domnul ca la Omul acela, cãruia i se zice
Isus. Fiind orb atunci când a avut loc mi-
nunea, nu ºtia unde S-a dus Isus.

9:13-14. Pentru cã minunea a fost atât de
neobiºnuitã, oamenii l-au adus pe omul vin-
decat la Farisei, care erau foarte respectaþi în
probleme religioase. Fariseii considerau cã
vindecarea (în afara cazurilor în care viaþa era
în primejdie) ºi frãmântarea pãmântului erau
încãlcãri ale Legii „Sabatului“.

9:15-16. Când Fariseii l-au întrebat
despre situaþia lui, el le-a spus pe scurt ce s-a
întâmplat (cf. v. 11). Unii dintre Farisei au
considerat cã Isus era un profet mincinos
care îndepãrta poporul de Dumnezeu (Deut.
13:3-5) din cauzã cã a „încãlcat“ sabatul. De
aceea au tras concluzia: Omul acesta nu vine
de la Dumnezeu. Mai târziu vor spune cã
Isus este un „pãcãtos“ (Ioan 9:24). Alþii au
considerat cã semnele erau atât de impresio-
nante încât un pãcãtos nu le putea face.
(Desigur cã un profet mincinos putea face
semne amãgitoare [cf. 2 Tes. 2:9].) Între fari-
sei s-a creat desbinare (cf. Ioan 7:43; 10:19).

9:17. Pãrerea omului orb vindecat a fost
cã Isus este un prooroc. Profeþii Vechiului
Testament fãceau uneori minuni care dove-
deau cã erau oamenii lui Dumnezeu.

9:18-20. Iudeii încã n-au crezut cã acest
om fusese orb. Probabil cã a avut loc o con-
fuzie. Din acest motiv i-au chemat pe pã-
rinþii lui, care au confirmat cã era vorba de
fiul lor care s-a nãscut orb.

9:21-23. Pãrinþii lui însã se temeau sã
adopte vreo pãrere despre vindecare sau
Vindecãtor. Fariseii ºi alte autoritãþi evreieºti
(Iudei) hotãrâserã acum („deja“, GBV) cã
Isus nu era Mesia. Cel care susþinea aceastã
erezie, era excomunicat din sinagogã. (Unii
cercetãtori au afirmat cã acest verset a fost
adãugat ulterior de un editor, dar nu existã
nimic care sã ne împiedice sã credem cã
aceastã persecuþie exista în timpul lucrãrii lui
Isus.) Pãrinþii au evitat presiunea care se
fãcea asupra lor spunând cã fiul lor este în
vârstã ºi poate depune singur mãrturie pentru
el (v. 21, 23).

9:24. Autoritãþile au încercat sã-l forþeze
pe omul vindecat sã-ºi retragã mãrturia des-
pre Isus: Dã slavã lui Dumnezeu (cf. Ios.
7:19; 1 Sam. 6:5; Ier. 13:16) era un îndemn ca
sã se recunoascã vinovat cã a luat partea lui
Isus, pe care ei Îl numeau un pãcãtos. Spu-
nând: noi ºtim, au fãcut presiuni asupra lui.
Necredinþa pretinde de multe ori cã este
ºtiinþificã, dar aici este pur ºi simplu încãpã-
þânatã ºi intenþionatã.

9:25-26. Mãrturia lui a fost clarã ºi el a
refuzat sã nege ceea ce ºtia sigur: eram orb,
ºi acum vãd. Iarãºi i-au cerut sã spunã ceea
ce s-a întâmplat, sperând sã gãseascã con-
tradicþii în relatãrile lui.

9:27. Fostul orb ºi-a pierdut rãbdarea. El
le-a spus deja cum a fost vindecat (v. 15), dar
ei nu l-au ascultat, adicã i-au respins mãr-
turia. I-a întrebat cu sarcasm dacã dorinþa lor
de a li se repeta relatarea era un indiciu cã
ºi-au schimbat pãrerea. Doreau s-o audã din
nou pentru cã erau interesaþi sã devinã ucenicii
lui Isus?

9:28-29. Ideea acestui cerºetor analfabet
care le-a sugerat cu sarcasm cã erau interesaþi
de Isus era mai mult decât putea suporta mân-
dria lor. Ei l-au insultat ºi apoi au afirmat cã
ei erau ucenicii lui Moise. Isus era un necu-
noscut pentru ei. Acesta nu ºtim de unde
este. Dar afirmau cã îl cunoºteau pe Moise,
care, a spus Isus, a scris despre El (5:46)

9:30-33. Cerºetorul a început sã-i înveþe
pentru cã ei ºi-au recunoscut ignoranþa în
privinþa originii lui Isus. Ironia este ascuþitã
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deoarece cititorul Evangheliei cunoaºte ori-
ginea Lui (1:14, 18). Conform logicii cerºe-
torului, aceastã minune era remarcabilã ºi
unicã. El a spus cã nimeni nu a auzit ca un
orb din naºtere sã-ºi fi recãpãtat vederea.
Argumentul lui era cã Dumnezeu n-ascultã
pe pãcãtoºi, ci pe cei neprihãniþi (cf. Ilie, Iac.
5:16-18). Deci omul acesta, a spus el, este de
la Dumnezeu. Altfel nu ar putea face minuni.

9:34. Învinºi de logica cerºetorului, ei nu
au putut face decât sã-l insulte din nou ºi
sã-l dea afarã din sinagogã (cf. v. 22). Argu-
mentul lor era cã orbirea lui trebuia sã fi fost
cauzatã de un „pãcat“ specific (au uitat de
cartea lui Iov). Dar argumentul lor era lipsit
de logicã. Cum putea fi cineva nãscut cu
totul în pãcat? Toþi oamenii se nasc cu o
naturã pãcãtoasã (Ps. 51:5; Rom. 5:12), dar
un nou-nãscut nu poate comite numeroase
pãcate imediat dupã naºtere!

9:35. Preluând iarãºi iniþiativa (cf. v. 6),
Isus l-a gãsit pe omul care fusese orb. Între-
barea: Crezi tu (aici cade accentul în lb. gr.)
în Fiul lui Dumnezeu? era o chemare la con-
sacrare. „Fiul lui Dumnezeu“ („Fiul Omului“,
NIV — n.tr.) este un titlu al lui Mesia care se
bazeazã pe o moºtenire bogatã (cf. Dan. 7:13;
ºi comentariile de la Mar. 2:10).

9:36-37. Cerºetorul a rãspuns cã dorea sã
creadã dar era ignorant. Atunci Isus i S-a
descoperit ºi i-a dat cerºetorului cunoaºterea
necesarã pentru a crede. Credinþa este un act
al voinþei bazat pe cunoaºtere.

9:38. Dupã ce Isus i-a spus cã El este
Fiul lui Dumnezeu, el a crezut (Cred,
Doamne) ºi I s-a închinat. Închinarea înain-
tea lui Isus a înlocuit închinarea din sinagogã.
Evreii l-au alungat din sinagogã, dar Isus
nu-i alungã pe cei care vin la El (6:37). Unul
dintre scopurile mântuirii este închinarea
înaintea Celui care mântuieºte (4:23).

9:39. Contrazice acest verset 3:17?
Conform acelui verset (ºi 12:47), Isus nu a
fost trimis „ca sã judece lumea“. Dar aici Isus
spune: Eu am venit în lumea aceasta pen-
tru judecatã. Isus a spus cã a venit pentru a
pronunþa deciziile în privinþa celor pãcãtoºi,
ca un judecãtor (cf. 5:22, 27). Cei ce nu vãd
dar îºi recapãtã vederea, recunoscându-ºi dis-
perarea ºi incapacitatea, au încredere în Isus
ca sã fie mântuiþi. Cei ce vãd dar ajung orbi
sunt cei a cãror încredere în ei înºiºi ºi
mândria îi orbesc în faþa minunilor lui Isus.
El nu-i judecã fãcându-i orbi; ei se orbesc
singuri respingându-L pe El, iar Satan con-
tribuie la aceastã orbire (2 Cor. 4:4).

9:40-41. Unii din Fariseii prezenþi I-au
zis: Doar n-om fi ºi noi orbi! Ei aºteptau un
rãspuns negativ (în NIV este o întrebare) pen-
tru cã erau convinºi cã ei, dintre toþi oamenii,
aveau discernãmânt spiritual. Pãcatul îi în-
ºealã întotdeauna pe oameni astfel încât ei sã
trãiascã în falsitate. Isus a replicat: Dacã fari-
seii ar fi orbi în mod absolut faþã de lucrurile
spirituale, atunci ar putea invoca în apãrarea
lor ignoranþa. Dar afirmaþiile ºi pretenþiile lor
de a avea capacitate de percepþie spiritualã
(ziceþi: „Vedem.“) ºi poziþia de conducãtori
îi fãceau vinovaþi. Erau responsabili de pã-
catele lor pentru cã pãcãtuiau intenþionat.
Aºadar, este periculos sã fii un învãþãtor al
adevãrurilor spirituale (cf. 3:10; Rom. 2:19-
24; Iac. 3:1).

3. DISCURSUL BUNULUI PÃSTOR 
(10:1-21)
Discursul Bunului Pãstor continuã în

acelaºi cadrul ca în capitolul 9. Comparaþia
oamenilor cu un pãstor ºi cu oile sale era
comunã în Orientul Mijlociu. Regii ºi preoþii
se desemnau pe ei înºiºi pãstori, iar pe supu-
ºii lor îi numeau oi. Biblia utilizeazã frecvent
aceastã analogie. Mulþi dintre marii oameni
ai Vechiului Testament au fost pãstori (ex.:
Avraam, Isaac, Iacov, Moise, David). Ca lideri
naþionali, Moise ºi David au fost amândoi
„pãstorii“ Israelului. Unele dintre cele mai
cunoscute pasaje ale Bibliei folosesc motivul
pãstorului (cf. Ps. 23; Is. 53:6; Luca 15:1-7).

Isus a dezvoltat aceastã analogie în mai
multe moduri. Legãtura cu precedentul capi-
tol este contrastul fãcut de Isus între farisei ºi
omul nãscut orb. Fariseii — orbi din punct de
vedere spiritual deºi pretindeau cã vãd (Ioan
9:41) — erau pãstori falºi. Isus a venit ca
Pãstorul Adevãrat ca sã caute ºi sã vindece.
Oile Sale aud ºi rãspund vocii Lui.

10:1-2. Versetele 1-5 prezintã o scenã
pastoralã de dimineaþã în care pãstorul are
grijã de oi. Pãstorul intrã pe uºã într-un adã-
post îngrãdit ce gãzduieºte în staulul respec-
tiv mai multe turme. Staulul, fãcut din ziduri
de piatrã, este pãzit noaptea de un paznic pen-
tru a împiedica intrarea hoþilor sau a ani-
malelor de pradã. Oricine sãrea peste zid nu o
fãcea cu un scop bun.

10:3-4. Spre deosebire de aceºtia, pãs-
torul avea dreptul sã intre în staul. Portarul
îi deschide, pãstorul intrã ºi îºi cheamã oile
pe nume. Pãstorii îºi cunoºteau bine oile ºi
le dãdeau nume. Când oile auzeau timbrul
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familiar al „glasului“ proprietarului lor, ve-
neau la el. Pãstorul le scoate afarã din staul
pânã când turma lui devine completã. Atunci
pleacã spre pãºune, oile mergând dupã el.

10:5-6. Dacã un strãin intrã în staul, oile
fug de el, pentru cã… glasul lui nu le este
familiar. Lecþia desprinsã din aceastã pildã
este felul cum îºi formeazã un pãstor turma.
Oamenii vin la Dumnezeu pentru cã El îi chea-
mã (cf. v. 16, 27; Rom. 8:26, 30). Reacþia
potrivitã la chemarea Lui este sã-L urmeze
(cf. Ioan 1:43; 8:12; 12:26; 21:19, 22). Dar
cei care L-au auzit pe Isus nu au înþeles
aceastã lecþie spiritualã, chiar dacã înþelegeau
relaþia dintre pãstor ºi oi. În orbirea lor, ei nu
puteau vedea cã Isus este Domnul ºi Pãstorul
(cf. Ps. 23)

10:7-9. Isus a dezvoltat apoi analogia
pãstor/oi într-un alt mod. Dupã ce turma este
separatã de oile celelalte, el le duce la pãºune.
Lângã pãºune se aflã un loc îngrãdit pentru
oi. Pãstorul se aºeazã la poarta sau intrarea
acestui loc ºi joacã rolul de poartã sau uºa
oilor. Oile pot ieºi pe pãºune în faþa stânei
sau, dacã le este teamã, se pot retrage în se-
curitatea stânei. Sensul spiritual este cã Isus
este Uºa unicã prin care oamenii pot intra
acolo unde Dumnezeu le-a pregãtit binecu-
vântãrile. 

Când Isus a spus: Toþi cei ce au venit
înainte de Mine, sunt hoþi ºi tâlhari, El S-a
referit la acei conducãtori ai poporului cãrora
nu le-a pãsat de binele spiritual al oamenilor,
ci numai de binele lor. Pãstorul Isus asigurã
protecþia turmei Sale de duºmani (Dacã intrã
cineva prin Mine, va fi mântuit, sau „pãs-
trat în siguranþã“). El Se îngrijeºte ºi de nevo-
ile lor zilnice (oaia va intra ºi va ieºi, ºi va
gãsi pãºune).

10:10. Hoþul, adicã falsul pãstor, se gân-
deºte numai la hrana sa, nu la binele turmei.
El furã oile pentru ca sã le junghie, distru-
gând astfel o parte a turmei. Dar Hristos a ve-
nit pentru binele oilor. El le dã viaþã, fãrã nici
o restricþie, ci din abundenþã. Hoþul ia viaþa;
Hristos o dã din belºug.

10:11. Apoi Isus a dezvoltat analogia
pãstor/oi ºi în al treilea mod. Când venea seara
peste Palestina, pericolele pândeau pretutin-
deni. În timpurile biblice leii, lupii, ºacalii,
panterele, leoparzii, urºii ºi hienele erau
foarte rãspândite în zonele rurale. Viaþa unui
pãstor putea fi periculoasã, aºa cum vedem
din luptele lui David cu cel puþin un leu ºi un
urs (1 Sam. 17:34-35, 37). Iacov s-a confrun-
tat ºi el cu truda ºi pericolele vieþii de pãstor
credincios turmei (Gen. 31:38-40). Isus a
spus: Eu sunt Pãstorul cel bun (cf. Ioan
10:14). În Vechiul Testament, Dumnezeu este

numit Pãstorul poporului Sãu (Ps. 23:1; 80:1-
2; Ecl. 12:11 [NIV; COR. are „stãpân“ —
n.tr.]; Is. 40:11; Ier. 31:10). Aºa este ºi Isus
pentru poporul Sãu; ºi El a venit ca sã-ªi
dea viaþa pentru binele lor (cf. Ioan 10:14,
17-18; Gal. 1:4; Ef. 5:2, 25; Evr. 9:14). El
mai este „marele Pãstor“ (Evr. 13:20-21) ºi
„Pãstorul cel mare“ (1 Pet. 5:4).

10:12-13. Spre deosebire de Bunul pãs-
tor… ale cãrui oi îi aparþin ºi care le îngri-
jeºte, le hrãneºte, le pãzeºte ºi moare pentru
oile Sale, cel care lucreazã pentru bani — cel
plãtit — nu are acelaºi devotament pentru oi.
Acesta din urmã este interesat de bani ºi de
soarta lui. Dacã lupul… rãpeºte (harpazei,
lit. „a apuca“, „a smulge“; cf. acelaºi verb în
v. 28), el fuge ºi egoismul lui face ca turma sã
se împrãºtie. Este evident cã nu-i pasã de oi.
Israelul a avut mulþi profeþi mincinoºi, regi
egoiºti ºi mesia falºi. Turma lui Dumnezeu a
suferit mereu din cauza abuzurilor lor (cf. Ier.
10:21-22; 12:10; Zah. 11:4-17).

10:14-15. Spre deosebire de pãstorul
plãtit, Pãstorul cel bun are o relaþie apropi-
atã cu oile ºi un interes personal faþã de ele
(cf. v. 3, 27). Cuvintele: Eu Îmi cunosc oile
Mele subliniazã faptul cã El este proprietarul
turmei ºi cã o supravegheazã cu atenþie. Ele
Mã cunosc pe Mine subliniazã cunoaºterea
lor reciprocã ºi apropierea de Pãstor. Aceastã
intimitate are drept model relaþia de dragoste
ºi încredere reciprocã dintre Tatãl ºi Fiul.
Grija ºi preocuparea lui Isus faþã de turma
Lui se vede din prezicerea morþii Sale pentru
turmã. Unii pãstori îºi dau viaþa în timp ce îºi
pãzesc oile de pericole. Isus Îºi dã de bunã
voie viaþa pentru oile Lui (v. 11, 15, 17-18)
— în locul lor, fiind Înlocuitorul lor (Rom.
5:8, 10; 2 Cor. 5:21; 1 Pet. 2:24; 3:18).
Moartea Lui le dã lor viaþa.

10:16. Celelalte oi, care nu sunt din
staulul acesta sunt neevreii care vor crede.
Moartea Lui le va aduce ºi pe acelea. Ele
vor asculta de glasul Meu. Isus continuã sã
salveze oameni atunci când aceºtia aud vocea
Lui în Scripturã. Fapte 18:9-11 ilustreazã cum
se aplicã acest adevãr în istoria Bisericii: „am
mult norod în aceastã cetate“ (i.e., Corint),
i-a spus Domnul lui Pavel. Expresia o turmã
ºi un Pãstor se referã la Biserica alcãtuitã din
credincioºi proveniþi din staulele evreieºti ºi
neevreieºti ºi formând un singur trup al cãrui
Cap este Hristos (cf. Ef. 2:11-22; 3:6).

10:17-18. Isus ªi-a profeþit din nou
moartea, spunând de patru ori cã Îºi va da
voluntar viaþa (v. 11, 14, 17-18). Tatãl are o
dragoste deosebitã pentru Isus datoritã ascul-
tãrii Lui de voia lui Dumnezeu, dusã pânã la
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sacrificiu de voia lui Dumnezeu. Isus ªi-a
prezis de douã ori învierea (Îmi iau iarãºi via-
þa, a spus El [v. 17-18]) ºi Suveranitatea (pute-
re) asupra destinului Sãu. Moartea Sa a fost
în întregime voluntarã: Nimeni nu Mi-o ia
cu sila. Isus nu a fost un pion neajutorat pe
tabla de ºah a istoriei.

10:19-21. Învãþãtura lui Isus a produs
desbinare între oameni pentru a treia oarã
(cf. 7:43; 9:16). Mulþi oameni din mulþimea
ostilã L-au acuzat cã are drac ºi cã este ne-
bun (cf. 7:20; 8:48, 52). Alþii însã ºi-au dat
seama cã nu putea fi posedat de demoni pen-
tru cã nu poate un drac sã deschidã ochii
orbilor (cf. 9:16).

4. ULTIMA ÎNVÃÞÃTURÃ PUBLICÃ 
(10:22-42)
Ioan consemneazã apoi confruntarea

finalã a lui Isus cu mulþimea ostilã din Ieru-
salim (v. 22-39), urmatã de retragerea Lui
dincolo de Iordan (v. 40-42), din cauza încer-
cãrilor de ucidere a Lui.

10:22-23. Sãrbãtoarea Înnoirii Templu-
lui este numitã astãzi Hanuka sau Sãrbãtoa-
rea Luminii. Ea comemoreazã reconsacrarea
Templului de cãtre Iuda Macabeul în anul
165 î.Hr., dupã profanarea lui în 168 de cãtre
Antiochus IV (Epifanes). Sãrbãtoarea de opt
zile avea loc în decembrie. Era iarna. Sãr-
bãtoarea le aducea aminte evreilor de ultima
lor mare eliberare de sub oprimarea duºma-
nilor. Pridvorul lui Solomon era un culoar
lung din Templu, acoperit în partea de est.
Trecuserã douã luni de la ultima confruntare
a lui Isus cu evreii (7:1-10:21) la Sãrbãtoarea
Corturilor (7:2), care se þinea în octombrie.
Isus S-a întors iarãºi la Templu.

10:24. Iudeii L-au înconjurat (ekyk-
losan). Conducãtorii ostili din Ierusalim erau
hotãrâþi sã-L prindã, deci L-au înconjurat.
Cuvintele Sale enigmatice îi deranjau foarte
tare, deci urmãreau ca El sã-ªi dezvãluie iden-
titatea aºa cum doreau ei. Pânã când ne tot
þii sufletele în încordare? L-au întrebat ei.
Apoi au insistat: Dacã eºti Hristosul, spune-
ne-o desluºit.

10:25-26. Isus le-a rãspuns cã lucrãrile
(cf. v. 32, 38) pe care Le-a fãcut El sunt
dovezi clare ale faptului cã El este de la Tatãl
(cf. Is. 35:3-6; Ioan 3:2; 9:32-33). El este Cel
pe care L-a trimis Tatãl, dar nu a împlinit
speranþele lor. El nu era Iuda Macabeul ºi
lucrarea Sa nu se va asemãna cu cea a lui
Moise. Problema lor era lipsa discernãmântu-
lui spiritual ºi a credinþei. Dar voi nu credeþi
pentru cã… nu sunteþi din oile Mele este

pur ºi simplu o declaraþie privind comporta-
mentul lor. De asemenea, cuvintele acestea ne
mai aduc aminte de marele mister al alegerii
lui Dumnezeu (cf. 6:37).

10:27. Turma lui Isus rãspunde favorabil
la învãþãturile Sale. Oile Sale ascultã glasul
Lui (v. 3-5, 16). Ele au o relaþie apropiatã cu
Isus (Eu le cunosc; cf. v. 3, 14), înþeleg me-
sajul Sãu despre mântuire ºi ele vin dupã El
(v. 4-5). A-L urma pe El înseamnã a asculta
de voia Tatãlui aºa cum a ascultat Isus.

10:28. Aceasta este una dintre cele mai
clare afirmaþii din Biblie despre adevãrul cã
omul care crede în Isus ca sã fie mântuit nu
va fi pierdut niciodatã. Credincioºii pãcãtu-
iesc ºi se poticnesc pe drumul credinþei, dar
Isus este Pãstorul perfect care nu pierde nici
o oaie din turma Sa (cf. Luca 22:31-32). Viaþa
veºnicã este un dar (Ioan 3:16, 36; 5:24;
10:10; Rom. 6:23). Cine o are, o are pentru
eternitate. Oile Lui... în veac nu vor pieri
este o afirmaþie plinã de forþã în greacã: ou
me apolontai eis ton aiona („într-adevãr, ele
nu vor pieri niciodatã“; cf. Ioan 3:16, me apo-
letai, „sã nu piarã niciodatã“). Siguranþa oilor
se datoreazã capacitãþii Pãstorului de a-ªi apã-
ra ºi pãstra turma. Aceastã siguranþã nu de-
pinde de capacitatea oilor vulnerabile. Nimeni
nu poate nici mãcar smulge oile Sale din mâ-
na Lui. „Smulge“ este harpasei, înrudit cu
harpax (lupi flãmânzi, hoþi). Este un cuvânt
potrivit în acest context, pentru cã acelaºi
verb (harpazei) este folosit în 10:12: „lupul le
rãpeºte“.

10:29. Tatãl Meu, care Mi le-a dat, este
mai mare decât toþi, adicã nimeni nu este
suficient de puternic pentru a smulge vreuna
din oile turmei lui Isus din mâna Tatãlui
Meu (sau din mâna lui Isus, v. 28). Aºa cum
se aratã în indicaþiile marginale din NIV, în
multe manuscrise greceºti vechi textul este:
„Ceea ce mi-a dat Tatãl este mai mare decât
tot“. Ideea versetului în ambele variante este
cã Tatãl, care este omnipotent, pãstreazã tur-
ma prin puterea ºi protecþia Sa. Planul lui
Dumnezeu de mântuire a turmei lui Isus nu
poate fi împiedicat sã se împlineascã.

10:30. Când Isus a spus: Eu ºi Tatãl una
suntem, El nu a afirmat cã El ºi Tatãl sunt
una ºi aceeaºi Persoanã. Fiul ºi Tatãl sunt
douã Persoane în Trinitate. Acest lucru este
confirmat aici de faptul cã termenul „una“
este neutru. Isus a spus cã Ei au cea mai
strânsã unitate posibilã a scopurilor. Voia lui
Isus este identicã cu voia Tatãlui în privinþa
mântuirii oilor Sale. Dar identitatea absolutã
a voinþelor cere identitatea naturii. Isus ºi

Ioan 10:19-30
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Tatãl sunt una în voinþã (de asemenea, ambii
sunt Dumnezeu în naturã ; cf. 20:28; Fil. 2:6;
Col. 2:9).

10:31-32. Mulþimea ostilã a reacþionat ºi
a încercat sã-L omoare cu pietre pe Isus (cf.
8:59) pentru cã au înþeles implicaþiile afir-
maþiei Sale. Curajul lui Isus s-a arãtat prin
întrebarea Lui calmã: care din aceste lucrãri
ale Lui, care vin de la Tatãl, era motivul
pentru care ei doreau sã arunce cu pietre în
El?

10:33. Ei au susþinut cã nu au nici o
obiecþie faþã de lucrãrile Lui. (Cu toate aces-
tea, vindecãrile Lui din zilele de sabat i-au
deranjat foarte mult [5:18; 9:16].) Au spus cã
ei obiecteazã pentru cã El, doar un om, pre-
tindea cã este Dumnezeu. Aceasta, au spus
ei, este o hulã. Totuºi, în mod ironic, Isus,
care este Dumnezeu, a devenit de fapt om
(1:1, 14, 18). Isus nu a umblat prin Palestina
spunând: „Eu sunt Dumnezeu“, dar modul în
care a interpretat legea privitoare la sabat ºi
cuvintele Sale despre unitatea dintre El ºi
Tatãl au constituit modalitatea prin care El
ªi-a afirmat unitatea de naturã cu Dum-
nezeu. 

10:34. Rãspunsul lui Isus la obiecþia lor
necesitã cunoºtinþe despre modul de prezen-
tare a argumentelor în discuþiile rabinilor.
Mai întâi El le-a atras atenþia asupra Vechiu-
lui Testament: în Legea voastrã. În mod
obiºnuit, termenul „Legea“ se referã la pri-
mele cinci cãrþi. Dar aici înseamnã tot Vechiul
Testament, pentru cã Isus a citat din Psalmi.
Era Legea „voastrã“, în sensul cã ei  se lãu-
dau cã aveau Legea ºi de asemenea în sensul
cã aveau obligaþia sã se supunã autoritãþii
Legii asupra lor. Psalmul 82 vorbeºte despre
Dumnezeu care este prezentat drept Judecã-
torul adevãrat (Ps. 82:1, 8) ºi despre oamenii
numiþi judecãtori, dar care nu judecau drept
pentru Dumnezeu (Ps. 82:2-7). „Dumnezei“
în Psalmul 82:1, 6 se referã la aceºti judecã-
tori umani. În acest sens, Dumnezeu a zis
evreilor: Sunteþi dumnezei. Acest verset nu
vorbeºte în nici un mod despre prezenþa
naturii divine în om.

10:35. Aºa cum se aratã în versetul 34,
Isus a adus argumentul cã în anumite situaþii
(cum ar fi în Ps. 82:1, 6) oamenii sunt nu-
miþi „dumnezei“. Cuvântul evreiesc pentru
Dumnezeu sau dumnezei este elohîm. Acest
cuvânt este folosit în alte pasaje (ex.: Ex.
21.6; 22:8) cu referire la judecãtorii umani.
Isus a adãugat la argumentul Sãu cuvintele:
ºi Scriptura nu poate fi desfiinþatã, astfel
încât nimeni nu poate evita forþa cuvintelor

ei, afirmând cã existã erori în Scripturã.
Acest text important vorbeºte foarte clar des-
pre ineranþa Bibliei.

10:36. Acum Isus aduce ultimul argu-
ment. Datoritã ineranþei Bibliei lor, care i-a
numit pe judecãtorii lor „dumnezei“, evreii
nu aveau argumente logice ca sã-L acuze cã
huleºte când a zis cã este Fiul lui Dum-
nezeu, deoarece El Se supunea poruncilor
divine (era sfinþit) ºi îndeplinea misiunea lui
Dumnezeu (era trimis în lume).

10:37-38. Chiar dacã evreii ezitau sã
creadã cuvintele lui Isus, Dumnezeu le-a dat
lucrãrile pe care le fãcea prin Isus. Aceste
semne au fost date ca ei sã înveþe din ele ast-
fel încât meditând asupra semnificaþiei lor sã
înþeleagã unitatea Tatãlui cu Isus (Tatãl este
în Mine ºi Eu sunt în Tatãl). Nicodim a
recunoscut acest adevãr pentru cã a spus:
„nimeni nu poate face semnele [acestea]…
dacã nu este Dumnezeu cu el“ (3:2).

10:39. S-a fãcut iarãºi o încercare sã-L
prindã (din piazô¸ cf. 7:30, 32, 44; 8:44),
poate pentru a-L judeca. Dar încã o datã vre-
mea lui Dumnezeu nu sosise ºi de aceea El a
scãpat (cf. 5:13; 8:59; 12:36). Nu se spune
nimic despre modul în care a scãpat.

10:40-42. Din cauza ostilitãþii lor, Isus
S-a dus… dincolo de Iordan în Perea, lo-
cul unde a lucrat Ioan Botezãtorul (1:28).
Lucrarea lui Isus a fost primitã mai favorabil,
probabil datoritã faptului cã Botezãtorul îi
pregãtise pe oamenii de aici. Ioan, chiar dacã
murise, avea încã influenþã în vieþile oame-
nilor, care îºi aminteau de mãrturia lui. Chiar
dacã Ioan n-a fãcut nici un semn (semeion),
oamenii au crezut mãrturia lui despre Isus.
Prin contrast, mulþimea de oameni ostili din
Ierusalim au vãzut semnele Lui ºi totuºi nu
L-au ascultat. În Perea mulþi au crezut în El
ca Mântuitor. 

E. Marele semn din Betania (11:1-44)
Minunea culminantã a învierii lui Lazãr a

fost dovada publicã a adevãrului afirmaþiei
lui Isus: „Eu sunt învierea ºi viaþa.“ Moartea
este marea oroare pe care a adus-o pãcatul
(Rom. 5.12; Iac. 1:15). Moartea fizicã este o
lecþie despre efectele pãcatului în domeniul
spiritual. Aºa cum moartea fizicã pune capãt
vieþii ºi îi desparte pe oameni, ºi moartea spi-
ritualã este separarea oamenilor de Dumnezeu
ºi pierderea vieþii care este în Dumnezeu
(Ioan 1:4). Isus a venit pentru ca oamenii sã
aibã viaþã din belºug (10:10). Respingerea lui
Isus înseamnã a nu vedea viaþa (3:36) ºi a avea
ca destin final „moartea a doua“, iazul de foc
(Apoc. 20:14-15).

Ioan 10:31-11:1
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11:1-2. Lazãr este menþionat în Noul
Testament numai în acest capitol ºi în capi-
tolul 12. Betania (cf. 11:18) se aflã în partea
de est a Muntelui Mãslinilor. O altã localitate
Betania se aflã în Perea (cf. 1:28). Luca adau-
gã câteva informaþii despre cele douã surori
Maria ºi Marta (Luca 10:38-42). Maria era
aceea care mai târziu (vezi 12:1-10)  a uns
pe Domnul cu mir ºi I-a ºters picioarele cu
pãrul ei. Probabil cã Ioan a presupus cã des-
tinatarii Evangheliei sale aveau cunoºtinþã
despre Maria (cf. Mar. 14:3-9).

11:3. Surorile au socotit cã, datoritã pu-
terii ºi a dragostei lui Isus pentru Lazãr, El va
rãspunde imediat când au trimis… sã-I spu-
nã despre boala lui Lazãr ºi cã va veni.

11:4. Isus nu a venit imediat (vezi v. 6).
Dar motivul întârzierii Lui nu era lipsa
dragostei (cf. v. 5) sau teama de evrei. El a
aºteptat momentul potrivit în planul Tatãlui.
Boala lui Lazãr nu se va sfârºi în moarte,
adicã în moarte permanentã. În loc de acest
lucru, Isus va fi proslãvit prin aceastã întâm-
plare (cf. 9:3). Aceastã afirmaþie are ºi o
nuanþã de ironie. Puterea ºi ascultarea lui Isus
de Tatãl au fost manifestate, dar acest inci-
dent va duce la moartea Sa (cf. 11:50-53),
slava Lui adevãratã.

11:5-6. Chiar dacã Isus i-a iubit pe toþi
trei (pe Marta ºi pe sora ei ºi pe Lazãr), El
a mai aºteptat douã zile. Se pare (v. 11, 39)
cã Lazãr era deja mort când Isus a auzit
despre el. Faptele lui Isus se aflau sub îndru-
marea lui Dumnezeu (cf. 7:8).

11:7-10. Ucenicii au ºtiut cã plecarea
Lui în Iudea era periculoasã (10:31). Au
încercat deci sã-L împiedice sã plece. Isus
le-a sugerat prin aluzii cã nu este prea pericu-
los sã meargã în Betania. Într-un sens El a vor-
bit despre umblarea (trãirea) în lumina sau în
întunericul fizic. În domeniul spiritual, cel
care trãieºte împlinind voia lui Dumnezeu se
aflã în siguranþã. Trãirea în sfera rãului este
periculoasã. Atât timp cât respecta planul lui
Dumnezeu, nu I se va întâmpla nimic pânã la
vremea stabilitã. Aplicaþia cuvintelor lui Isus
la oameni este cã ei ar fi trebuit sã-I rãspundã
favorabil lui Isus atât timp cât era în lume ca
Lumina ei (cf. 1:4-7; 3:19; 8:12; 9:5). Peste
puþin timp El va pleca ºi ocazia unicã va fi
pierdutã.

11:11-12. Apoi Isus a spus: Lazãr, pri-
etenul nostru, doarme. Cuvântul „prietenul“
are un sens deosebit în Scripturã (cf. 15:13-
14; Iac. 2:23). „Somnul“ lui Lazãr era somnul
morþii. Începând de la venirea lui Hristos,
moartea unui credincios este numitã cu regu-
laritate somn (cf. Fapte 7:60; 1 Cor. 15:20;

1 Tes. 4:13-18). Creºtinii morþi dorm, nu în
sensul unui „somn al sufletului“ în stare de
inconºtienþã, ci în sensul cã trupurile lor par
cã dorm. Ucenicii au presupus în mod eronat
cã Isus a spus cã Lazãr nu a murit, ci dormea
din punct de vedere fizic (cf. Ioan 11:13) ºi cã
astfel îºi va reveni: dacã doarme, are sã se
facã bine.

11:13-15. Aºa cum s-a întâmplat de
multe ori în Evanghelii, Isus vorbea despre
un lucru, dar ucenicii se gândeau la alt lucru.
Cuvintele: Lazãr a murit. ªi mã bucur cã
n-am fost acolo, pentru voi au fost ºocante
pentru ucenici la început. Dar dacã Lazãr nu
ar fi murit, ucenicii (ºi cititorii din toate tim-
purile) nu ar fi avut aceastã ocazie unicã de
a-ºi trezi credinþa. Moartea lui Lazãr a avut
scopul: ca sã credeþi.

11:16. Toma, zis Geamãn, este de multe
ori numit „Toma necredinciosul“ din cauza
întâmplãrii consemnate în 20:24-25, dar aici
ºi-a asumat rolul de conducãtor ºi a dovedit
cã Îi era devotat lui Hristos pânã la moarte.
Cuvintele: Haide sã mergem ºi noi sã mu-
rim cu El sunt ironice. La un anumit nivel,
ele aratã ignoranþa lui Toma referitoare la
caracterul unic al morþii ispãºitoare a lui
Hristos. La un alt nivel, ele sunt profetice cu
privire la destinul multor ucenici (12:25).

11:17. Se pare cã Lazãr a murit la scurt
timp dupã plecarea mesagerilor. Isus Se afla
la distanþã de o zi. Deoarece temperatura în
Palestina este ridicatã ºi descompunerea este
rapidã, de obicei morþii erau îngropaþi în
aceeaºi zi (cf. v. 39).

11:18-19. Faptul cã Betania era aproa-
pe de Ierusalim, cam la cincisprezece
stadii, ne spune douã lucruri. În primul rând,
explicã de ce mulþi din Iudei din Ierusalim
se aflau la scena unde avea sã se petreacã
minunea (v. 45-46). În al doilea rând, pregã-
teºte cititorul pentru punctul culminant care
se apropia în marele oraº. La moartea unui
om evreii îl plângeau o perioadã mai îndelun-
gatã. În aceastã perioadã, „mângâierea“ celor
care au suferit o pierdere grea era consideratã
o datorie religioasã.

11:20-22. Marta, tipul femeii active, I-a
ieºit înainte lui Isus, în timp ce Maria, sora
ei mai meditativã, aºtepta. (Cf. Luca 10:39-
42, unde întâlnim portrete similare ale perso-
nalitãþilor lor.) Urarea de bun venit a Martei
este o mãrturisire a credinþei ei. Ea credea din
toatã inima cã Isus l-ar fi putut vindeca pe
fratele ei, dacã ar fi fost acolo. Cuvintele ei
nu au nici o notã criticã la adresa lui Isus,

Ioan 11:1-22
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pentru cã ea ºtia cã fratele ei murise înainte
ca mesagerii sã fi ajuns la Isus. Cuvintele ei:
Dar ºi acum, ºtiu cã orice vei cere de la
Dumnezeu, Îþi va da Dumnezeu ar putea
însemna cã ea avea încredere cã Lazãr va fi
resuscitat. Dar protestele ei la mormânt (Ioan
11:39) ºi cuvintele adresate lui Isus (v. 24)
contrazic aceastã interpretare. Cuvintele ei
pot fi considerate drept o afirmare a binecu-
vântãrii cu caracter general a Tatãlui asupra
lui Isus. 

11:23-24. Fratele tãu va învia. Aceastã
promisiune pregãteºte cadrul pentru discuþia
lui Isus cu Marta. Ea nu se gândise la o re-
suscitare imediatã, dar credea în înviere, în
ziua de apoi.

11:25-26. Eu sunt învierea ºi viaþa.
Este a cincea revelaþie a lui Isus care conþine
cuvintele „Eu sunt“. Învierea ºi Viaþa care
aparþin Epocii noi sunt prezente chiar acum,
pentru cã Isus este Domnul vieþii (1:.4).
Cuvintele lui Isus despre moarte ºi viaþã
par paradoxale. Moartea unui credincios
duce la o viaþã nouã. De fapt, viaþa unui cre-
dincios este de aºa naturã încât el nu va muri
niciodatã spiritual. El are viaþã eternã (3:16;
5:24; 10:28) iar sfârºitul vieþii fizice este
numai un somn al trupului pânã la readucerea
lui la viaþã. La moarte partea spiritualã a
credinciosului, sufletul sãu, se duce sã fie
împreunã cu Domnul (cf. 2 Cor. 5:6, 8; Fil.
1:23).

11:27. Marta a fãcut o extraordinarã mãr-
turisire de credinþã. Ea a fost de acord cu
învãþãtura lui Isus despre viaþa eternã a celor
care cred în El. Apoi a afirmat trei lucruri
despre Isus. El este (a) Hristosul („Mesia“),
(b) Fiul lui Dumnezeu — care este probabil
un titlu al lui Mesia (cf. 1:49; Ps. 2:7) — ºi
(c) Cel care trebuia sã vinã în lume (lit.,
„Cel ce vine“; cf. Ioan 12:13). Ea a crezut cã
Isus este Mesia care a venit sã împlineascã
voia lui Dumnezeu, dar nu s-a gândit deloc la
minunea care va avea loc cu fratele ei.

11:28-30. Apoi Marta a spus surorii ei
Maria cã Învãþãtorul o cheamã. El a dorit
sã aibã o discuþie particularã cu Maria.
Probabil cã scopul Lui a fost sã o mângâie
ºi sã o înveþe. „Învãþãtorul“ este un titlu re-
marcabil, pentru cã era un lucru neobiºnuit ca
un rabin evreu sã înveþe o femeie (cf. 4:41-
42).

11:31-32. Plecarea subitã a Mariei pentru
a se întâlni cu Isus i-a determinat pe evreii
care veniserã sã o mângâie sã meargã dupã
ea. Deci o întâlnire particularã cu Isus a
devenit imposibilã. Ajungând la Isus, Maria
s-a aruncat la picioarele Lui. Este o acþiune

semnificativã, pentru cã avusese ocazia ºi
înainte sã stea la picioarele lui Isus ca sã-I
asculte învãþãtura (Luca 10:39). Urarea ei de
întâmpinare a lui Isus a fost aceeaºi cu a
surorii ei (Ioan 11:21). ªi ea era de pãrere cã
tragedia ar fi putut fi evitatã dacã Isus ar fi
fost acoloo. Credinþa ei era sincerã, dar era
limitatã.

11:33-34. Existã o mare deosebire între
apatia ºi lipsa de emoþii a zeilor greci ºi viaþa
emoþionalã a lui Isus, fapt dovedit prin reali-
tatea unitãþii dintre El ºi oameni. Expresia
S-a înfiorat în duhul Lui poate fi tradusã fie
„a oftat“, fie, mai probabil, „S-a mâniat“.
Verbul grecesc enebrimçsato (de la embri-
maomai) sugereazã mânie sau severitate.
(Acest verb grecesc este folosit de numai
cinci ori în NT, de fiecare datã cu referire la
cuvintele sau sentimentele Domnului: Mat.
9:30; Mar. 1:43; 14:5; Ioan 11:33, 38.)

De ce a fost Isus mânios? Rãspunsul
sugerat de unii este cã El S-a mâniat pe necre-
dinþa oamenilor sau pe plânsul lor ipocrit în
aceastã ocazie, dar aceastã interpretare pare
strãinã de context. O explicaþie mai bunã este
cã Isus S-a mâniat pe tirania lui Satan, care a
adus oamenilor nenorocirea ºi moartea prin
pãcat (cf. 8:44; Evr. 2:14-15). De asemenea,
Isus S-a tulburat (etaraxen, lit., deranjat“
sau „agitat“, la fel ca apa din scãldãtoarea din
Ioan 5:7; cf. 12:27; 13:21; 14:1, 27). Isus S-a
tulburat din cauza conflictului Sãu cu pãca-
tul, moartea ºi Satan. 

11:35-37. Plânsul lui Isus era diferit de
cel al oamenilor. Vãrsarea tãcutã a lacrimilor
Domnului (edakrysen) contrasta cu vaietele
lor (klaiontas, v. 33). Isus plângea din cauza
consecinþelor tragice ale pãcatului. Mulþimea
a interpretat lacrimile Sale drept o expresie a
dragostei sau a frustrãrii cã nu a fost acolo
ca sã-l vindece pe Lazãr.

11:38-39. Tulburat emoþional (cf. comen-
tariilor la expresia S-a înfiorat, v. 33), Isus S-
a dus la mormânt. De multe ori mormintele
erau sãpate în calcar, creând astfel o peºterã
în peretele stâncos. La intrarea mormântului
era aºezatã o piatrã. Isus a poruncit ca pia-
tra de la gura mormântului sã fie datã la o
parte. Aceastã acþiune însemna o profanare,
dar ascultarea era necesarã pentru împlinirea
scopului lui Isus. Scena era foarte dramaticã.
Mulþimea privea ºi asculta. Maria plângea ºi
Marta a obiectat, pentru cã trupul intrase
deja în putrefacþie dupã patru zile.

11:40. Isus i-a amintit Martei de promi-
siunea Lui de mai înainte (v. 25-26; cf. v. 4).
Dacã ea ar crede cuvântul Sãu cã El este
Învierea ºi Viaþa, Dumnezeu va fi glorificat.

Ioan 11:23-40

309

Ioan.qxd  04.01.2005  21:59  Page 309



Dar dacã surorile nu ar fi crezut în Isus, nu
s-ar fi dat permisiunea de a se deschide
mormântul.  

11:41-42. Dupã ce piatra a fost datã la o
parte, tensiunea a crescut. Ce va face Isus? El
I-a mulþumit „Tatãlui“ pentru cã Îi asculta
cererea. El ºtia cã împlinea voia Tatãlui mani-
festând dragostea ºi puterea Lui. Rugãciunea
Lui de mulþumire a fost publicã, nu pentru ca
El sã fie onorat ca un Fãcãtor de Minuni, ci
pentru ca sã fie vãzut ca Fiul ascultãtor al
Tatãlui. Împlinirea cererii Sale de cãtre Tatãl
ar fi dovedit în mod clar oamenilor cã El a
fost trimis de Tatãl pentru ca astfel oamenii sã
creadã (cf. rugãciunii lui Ilie; 1 Regi 18:37). 

11:43-44. Isus a spus în alte ocazii cã
oamenii vor auzi vocea Lui ºi vor ieºi din
morminte (5:28) ºi cã oile Sale vor asculta de
vocea Lui (10:16, 27). Dupã aceastã scurtã
rugãciune, El a strigat cu glas tare. Acest
verb este folosit de numai nouã ori în Noul
Testament, de opt ori în Evanghelii (Mat.
12:19; Luca 4:41; Ioan 11:43; 12:13; 18:40;
19:6, 12, 15; Fapte 22:23).

Isus a strigat numai trei cuvinte: Lazãre,
vino afarã! Augustin a spus cã dacã Isus
nu ar fi menþionat numele lui Lazãr, toþi mor-
þii ar fi ieºit din morminte. Imediat mortul a
ieºit. Fiind înfãºurat cu fâºii de pânzã, a fost
necesarã o lucrare deosebitã a puterii lui Dum-
nezeu pentru a-l aduce afarã. Instrucþiunea
datã de Isus oamenilor: Deslegaþi-l i-a per-
mis lui Lazãr sã se deplaseze singur ºi, în
acelaºi timp, a asigurat dovada cã era viu, cã
nu era un spirit.

Acest eveniment este un exemplu extra-
ordinar al aducerii oamenilor la viaþã de cãtre
Fiul lui Dumnezeu. El va face acest lucru în
mod fizic la Rãpirea sfinþilor Bisericii (1 Tes.
4:.16) ºi la întoarcerea Sa dupã sfinþii Vechiu-
lui Testament (Dan. 12:.2) ºi a sfinþilor din
Necazul cel Mare (Apoc. 20:4, 6). ªi acum El
mai vorbeºte ºi mai cheamã la viaþã spiritualã
oamenii morþi din punct de vedere spiritual.
Mulþi dintre cei care sunt morþi în pãcate ºi
fãrãdelegi cred ºi vin la viaþã prin puterea lui
Dumnezeu (Ef. 2:1-10).

F. Planul uciderii lui Isus (11:45-57)
11:45-47a. Când Isus Se revela pe Sine

Însuºi, existau întotdeauna douã tipuri de
reacþii. Mulþi din Iudeii veniþi acolo au con-
siderat cã minunea era o dovadã clarã a afir-
maþiilor lui Isus. Reacþia lor a fost credinþa în
El. Dar alþii s-au împietrit mai tare în pãcat
sau au fost derutaþi. S-au dus la duºmanii
Lui, la Farisei, ºi le-au spus ce s-a întâmplat.

Acest semn miraculos a fost atât de impor-
tant, încât preoþii cei mai de seamã ºi Fa-
riseii au hotãrât sã convoace într-o sesiune de
urgenþã Soborul (vezi comentariile de la 3:1
despre Sobor). Fãrã îndoialã cã ei au crezut
cã Isus era un fel de magician care îi înºealã
pe oameni prin scamatoriile Lui.

11:47b-48. Consiliul ºi-a exprimat inca-
pacitatea de a rezolva problema continuând
sã procedeze aºa cum a fãcut-o pânã atunci.
Dezaprobarea oficialã, excomunicarea ºi
contraînvãþãturile nu diminuau influenþa lui
Isus. Rezultatul va fi o insurecþie ºi Romanii
vor zdrobi revolta evreilor: ne vor nimici ºi
locul nostru (i.e., Templul) ºi neamul.

11:49-50. Caiafa… era mare preot în
anul acela (cf. 18:13-14, 24, 28). Iniþial
marele preot deþinea funcþia pe viaþã, dar
romanii s-au temut sã permitã unui om sã
obþinã atât de multã putere, deci îi numeau ei
pe marii preoþi dupã interesul lor. Caiafa a
deþinut funcþia între anii 18 ºi 36 d.Hr. Atitu-
dinea lui dispreþuitoare se vede din cuvintele:
Voi nu ºtiþi nimic. Pãrerea lui era cã un
singur om trebuie sã fie sacrificat pentru ca
neamul sã continue sã beneficieze de bunã-
voinþa Romei. Alternativa era distrugerea
poporului evreu printr-un rãzboi (11:48). Dar
respingerea lui Isus nu a rezolvat aceastã
problemã. Poporul evreu a urmat pãstori
falºi în rãzboaie împotriva Romei (66-70
d.Hr.), rãzboaie care au adus distrugerea
poporului.

11:51-53. Ioan a recunoscut prin Duhul
lui Dumnezeu o ironie profundã în cuvintele
lui Caiafa. Fiind mare preot, Caiafa a vorbit
despre Mielul de sacrificiu printr-o profeþie
pe care nici el nu a ºtiut cã a fãcut-o. Caiafa
a spus cã Isus trebuia sã fie omorât, dar
Dumnezeu a dat un alt sens cuvintelor Sale
referitoare la ispãºirea Sa. Moartea lui Isus va
aboli vechiul sistem în ochii lui Dumnezeu,
împlinind toate prefigurãrile ºi umbrele lui.
Moartea Lui nu este numai în folosul
evreilor, ci pentru toatã lumea, alcãtuind ast-
fel un trup nou din ambele categorii de
oameni (cf. Ef. 2:14-18; 3:6). Sinedriul a
hotãrât atunci sã-L omoare pe Isus.

11:54. Isus… a plecat din Betania într-o
cetate situatã la aproximativ 20 de kilometri
spre nord, numitã Efraim. Isus S-a adãpostit
aici pentru cã era aproape de pustia Iudeii, în
caz cã ar fi trebuit sã scape.

11:55-57. Pelerinii evrei au mers la Ieru-
salim pentru Paºtele Iudeilor ºi L-au cãutat
pe Isus. El mai participase ºi înainte la
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sãrbãtori naþionale (2:13-25), în timpul cãro-
ra a învãþat public în Templu. Îºi va continua
acest mod de lucrare? Mari mulþimi adunate
în oraº Îl cãutau. Autoritãþile evreieºti porun-
ciserã sã fie anunþaþi de oricine va ºti… unde
este Isus ca sã-L prindã.

G. Încheierea lucrãrii publice a lui Isus 
(12:1-36)
1. UNGEREA (12:1-8)
Ioan îºi încheie în capitolul 12 prezen-

tarea lucrãrii publice a lui Isus prin (a) rela-
tarea ungerii lui Isus de cãtre Maria (care a
creat cadrul viitorului Sãu sacrificiu), (b)
Intrarea triumfalã în Ierusalim ºi (c) prezice-
rea morþii Sale.

12:1-2. Timpul este mãsurat acum cu
mai multã precizie ºi devine foarte important:
era cu ºase zile înainte de Paºte. Isus S-a
întors din Efraim (11:54) în Betania, unde
era Lazãr, ºi a participat la o cinã pregãtitã
în onoarea Lui. Marcu scrie cã masa a avut
loc în casa lui Simon Leprosul (Mar. 14:1-
11). Cina a fost probabil un moment de bucu-
rie împreunã cu Maria, cu Marta ºi Lazãr.
Relaþia acestei familii cu Simon nu este
cunoscutã, dar probabil cã era una apropiatã,
din moment ce Marta slujea.

12:3. „Nardul“ curat era un ulei foarte
frumos mirositor preparat din rãdãcinile ºi
tulpina unei plante aromatice din nordul
Indiei. Era de mare preþ, importat în vase
sigilate de alabastru sau în flacoane care erau
deschise numai în ocazii speciale. Darul
scump al Mariei (un litru — ca. 327 gr,
GBV, marg.) exprima dragostea ºi mulþumi-
rea ei faþã de Isus Însuºi ºi pentru învierea lui
Lazãr. S-a umplut casa de mirosul mirului.
Este unul dintre multele comentarii secun-
dare ale lui Ioan care aratã cã a fost un mar-
tor ocular la cea mai mare parte a lucrãrii lui
Isus. 

12:4-5. Iuda Iscarioteanul a avut de
obiectat la darul generos (din punctul lui de
vedere) al Mariei. Obiecþia lui — banii obþi-
nuþi din vinderea acestui mir s-ar fi putut  da
sãracilor — nu a fost onestã (cf. v. 6).
Conform lui Marcu (14:4-5), ceilalþi ucenici
au preluat critica lui Iuda ºi au mustrat-o
aspru. Rãul se rãspândeºte repede ºi chiar ºi
conducãtorii pot fi înºelaþi de instrumentele
lui Satan. Valoarea mirului era de trei sute de
dinari (GBV, sau „salariul anual“, NIV; n.tr.),
probabil economiile ei de o viaþã.

12:6. Beneficiind de perspectiva istoriei,
Ioan a putut explica de ce a spus Iuda lucrul
acesta. Iuda, administratorul banilor grupului
(cf. 13:29) lua el o parte din banii primiþi ca
donaþie. În timp ce Maria a dãruit public ºi
cu spirit de sacrificiu, Iuda urmãrea sã fure
bani în secret ºi în interes personal. El L-a ºi
trãdat pe Isus pentru bani — 30 de arginþi
(preþul unui rob omorât de un animal; cf. Ex.
21:32; Zah. 11:12-13).

12:7-8. Ungerea era de obicei o ocazie
festivã. Dar în acest caz ungerea a fost o
anticipare a îngropãrii lui Isus. Trãind
dupã Cuvântul lui Dumnezeu, Isus ºtia cã,
fiind Robul care suferã, va trebui sã rabde
durerea, sã moarã ºi sã fie îngropat (cf. Is.
53:9).

De aceea a luat imediat apãrarea faptei
pline de dragoste ºi devotament a Mariei. Prin
cuvintele: Pe sãraci îi aveþi totdeauna cu
voi, Isus nu a aprobat sãrãcia ºi nu a încura-
jat lipsa de acþiuni pentru eradicarea ei. Isus a
spus cã existã mai multe cauze ale sãrãciei ºi
oamenii vor avea întotdeauna ocazia sã-i
ajute pe sãraci (Mar. 14:7). Dar numãrul
ocaziilor în care cineva îºi putea exprima dra-
gostea pentru El cât timp se afla pe pãmânt
era limitat. Pe Mine nu Mã aveþi totdeauna,
adicã aici pe pãmânt (cf. Ioan 12:35; 13:33;
14:3-4).

2. INTRAREA TRIUMFALÃ (12:9-19)
12:9-11. Isus a fost o Persoanã atât de

controversatã încât era imposibil ca sã Se afle
aproape de Ierusalim ºi sã treacã neobservat.
Oamenii veneau din toate pãrþile þãrii pentru
Paºte. Mulþi Îl cãutau pe Isus (cf. 11:56) ºi de
asemenea pe Lazãr. Pentru cã Lazãr fusese
înviat, o mare mulþime de Iudei a crezut în
Isus. Preoþii cei mai de seamã au plãnuit
sã-i omoare pe amândoi — pe Isus ºi pe
Lazãr!

12:12-13. Isus a fost înconjurat cu un
mare entuziasm. O mare mulþime de pelerini
galileeni care veniserã la Paºte vãzuserã
marile lucrãri ale lui Isus. El refuzase înainte
rolul unui Mesia politic (6:15) dar, credeau
ei, poate cã acum este momentul potrivit.
Ierusalimul era oraºul marelui Rege ºi El
venea în oraº. Fluturând ramuri de finic,
simbolul victoriei, oamenii L-au întâmpinat
strigând (ekraugazon; cf. comentariilor de la
11:43): Osana! „Osana“ înseamnã în ebraicã
„Te rugãm mântuieºte“ sau „Mântuieºte
acum“ (cf. Ps. 118:25). Cuvântul a devenit un
strigãt de laudã. Citând Psalmul 118:26,
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mulþimea I-a atribuit lui Isus titluri mesianice:
Cel ce vine (11:27) ºi Împãratul lui Israel.

12:14-15. Intrarea lui Isus în oraº cãlare
pe mânzul unei mãgãriþe era un semn al
pãcii (cf. comentariilor de la Mat. 21:2, unde
se spune cã Isus cãlãrea un mãgãruº ºi o
mãgãriþã). El nu cãlãrea un cal de luptã, nu
avea sabie ºi nu purta coroanã. Nu a venit
într-un car, aºa cum procedau mulþi regi.
Modul în care a intrat El în oraº a împlinit
profeþia lui Zaharia, care a stabilit un contrast
între venirea lui Isus (Zah. 9:9) ºi venirea lui
Alexandru cel Mare (Zah. 9:1-8). Expresia
fiica Sionului este poeticã, ea referindu-se la
oamenii din Ierusalim, oraºul construit pe
Muntele Sion. Aici, citându-l pe Zaharia 9:9,
Ioan L-a numit pe Isus Împãratul lui Israel.

12:16. Ucenicii, deºi foarte apropiaþi de
Isus ºi participanþi la aceste evenimente,
n-au înþeles sensul lor. Le lipsea perspectiva
crucii ºi a învierii (când El a fost proslãvit).
Nu ºi-au dat seama cã profeþia lui Zaharia
conþinea lucruri… scrise despre El. Credin-
þa lor era slabã ºi aveau nevoie de lucrarea
Duhului Sfânt (16:12-14).

12:17-18. Norodul devenea tot mai
numeros. Vestea despre semnul acesta —
Lazãr… înviase din morþi — se rãspândea
în tot oraºul ºi altele grupuri de oameni I-au
ieºit în întâmpinare. A fost o zi a aclamaþi-
ilor publice, dar este trist cã percepþia spiritu-
alã a oamenilor era redusã.

12:19. Aclamaþiile de care s-a bucurat
Isus au dat peste cap planul „Fariseilor“. „Ei
cãutau cum sã-L prindã pe Isus cu vicleºug ºi
sã-L omoare. Cãci, ziceau: «Nu în timpul
praznicului, ca nu cumva sã se facã tulburare
în norod»“ (Mar. 14:1-2). Pesimiºti, au
recunoscut: iatã cã lumea se duce dupã El!
Ironia este iarãºi evidentã pentru cã majori-
tatea acestor oameni nu credeau cu adevãrat
în Isus.

3. GRECII DE LA SÃRBÃTOARE (12:20-36)
12:20. Menþionarea unor Greci este

semnificativã. Ei erau cãlãtorii ºi cãutãtorii
adevãrului în lumea anticã. Grecii erau pro-
babil oamenii evlavioºi care frecventau sina-
gogile evreieºti ºi participau la sãrbãtorile lor.
Venirea lor este un simbol al venirii nea-
murilor sã se închine lui Dumnezeu prin
Hristos (cf. 10:16).

12:21-22. De ce l-au abordat grecii pe
Filip, vorbindu-i despre dorinþa lor de a-L
vedea pe Isus? Poate pentru cã Filip avea un
nume grecesc. Sau poate cã avusese contacte

cu grecii din zona Decapole. Filip s-a dus la
Andrei; apoi Andrei ºi Filip au spus lui
Isus. Pentru cã mulþi oameni doreau sã vor-
beascã cu Isus, ucenicii au încercat sã-i mai
trieze (cf. Luca 18:15-16).

12:23-24. Isus Se apropia de ceasul Sãu
decisiv (cf. 2:4; 4:21, 23; 7:6, 8, 30; 8:20).
Venirea grecilor confirma faptul cã a sosit
ceasul sã fie proslãvit Fiul omului (cf.
12:23; 13:1; 17:1). Pentru cei mai mulþi oa-
meni moartea este umilirea lor. Dar pentru
Isus moartea a fost mijlocul intrãrii în glorie.
Disponibilitatea Sa de a muri pentru pãcatele
altora în ascultare de Tatãl (Is. 53:10, 12) I-a
adus faima (slava; cf.  Ioan 12:16; 17:1, 5).
Expresia Adevãrat, adevãrat, vã spun intro-
duce o afirmaþie solemnã. Analogia cu grã-
untele de grâu care moare pe pãmânt ºi
produce multã roadã ne învaþã cã moartea
este necesarã  pentru recoltã.

12:25-26. Analogia cu grâul (v. 24)
exemplificã un principiu general paradoxal:
moartea este calea spre viaþã. În cazul lui
Isus, moartea Lui a dus la glorie ºi viaþã nu
numai pentru El, ci ºi pentru alþii.

Principiul este similar ºi în cazul unui
ucenic al lui Isus. Ucenicul trebuie sã-ºi uras-
cã viaþa în lumea aceasta. A-þi „urî viaþa“
înseamnã a-I fi atât de devotat lui Hristos
încât nu mai existã egoism ºi preocupare
pentru tine însuþi. Pe de altã parte, omul care
îºi iubeºte viaþa, o va pierde. Orice lucru din
viaþã poate deveni un idol, inclusiv scopurile
ºi interesele personale ºi ceea ce iubim (cf.
Luca 12:16-21; 18:18-30). Un credincios tre-
buie sã treacã printr-o moarte spiritualã faþã
de sine (Rom. 6:1-14; 2 Cor. 5:14-15; Gal.
6:14).

A fi ucenicul lui Isus înseamnã a-L urma
pe El. Mulþi dintre ucenicii de la început ai
lui Isus L-au urmat într-adevãr pe El — pânã
la moarte. Conform tradiþiei, primii ucenici
au murit ca martiri. Cuvintele lui Isus au fost
astfel o profeþie ºi o promisiune. Adevãraþii
Lui ucenici (cei care-L slujesc pe El) Îl ur-
meazã în umilinþã ºi apoi în cinste sau glorie
(Rom. 8:17, 36-39; 2 Tim. 2:11-13).

12:27-28a. Isus ªi-a învãþat ucenicii des-
pre preþul devotamentului faþã de voia Tatãlui
dezvãluindu-ªi emoþiile. El a fost tulburat
(tetaraktai, „deranjat, agitat“; cf. 11:33; 14:1)
la gândul cã va fi fãcut pãcat (2 Cor. 5:21)
prin moartea Sa. Având în vedere suferinþa
ce Îl aºtepta, ce sã facã? Sã dea înapoi ºi sã
cearã eliberarea din ceasul acesta? Bineîn-
þeles cã nu, deoarece întruparea Lui a fost
pentru a ajunge la ceasul acesta (cf. Ioan
12:23; 17:1). Isus ªi-a exprimat supunerea
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faþã de voia Tatãlui prin cuvintele: Tatã,
proslãveºte Numele Tãu! Credincioºii care
trec prin momente dificile trebuie sã pro-
cedeze la fel îmbrãþiºând voia Lui — dorind
ca Numele Sãu sã fie glorificat — în pofida
unor emoþii contrare.

12:28b-29. Atunci a vorbit Tatãl din cer
cu un glas ca un tunet, confirmând lucrarea
Sa în Isus, atât cea trecutã cât ºi cea viitoare.
Vocea a fost audibilã, dar nu toþi au înþeles-o
(cf. v. 30; Fapte 9:7; 22:9).

12:30-31. Glasul din cer a confirmat
credinþa celor care aveau percepþie spiritualã,
dar pentru cei nespirituali a fost doar un
zgomot (1 Cor: 2:14). Moartea lui Isus pe
cruce a fost judecata lumii acesteia. Rãul
a fost ispãºit. Scopurile, standardele ºi reli-
giile lumii au fost demascate drept nebunie.
Crucea a mai fost ºi mijlocul învingerii lui
Satan (Apoc. 12:10). Stãpânitorul lumii
(i.e., Satan; cf. Ioan 14:30; 16:11), a spus
Isus, va fi aruncat afarã. Puterea lui asupra
oamenilor, exercitatã prin pãcat ºi moarte,
a fost învinsã ºi ei pot fi eliberaþi de acum
din împãrãþia lui, una a întunericului spiritual
ºi a sclaviei pãcatului (Col. 1:13-14; Evr.
2:14-15).

12:32-33. Cuvintele lui Isus: ªi dupã
ce voi fi înãlþat de pe pãmânt nu se referã
la înãlþarea Sa la cer, ci la rãstignirea Lui
(cf. 3:14; 8:28). El ºtia cum va muri —
„înãlþat“ pe o cruce. Dar evreii executau
sentinþa capitalã în cazul celor consideraþi
vrednici de ea prin împroºcare cu pietre (cf.
morþii lui ªtefan, Fapte 7:58-60).

Isus a spus cã de pe cruce va atrage la El
pe toþi oamenii. Nu a spus cã toþi vor fi mân-
tuiþi, pentru cã a afirmat clar cã unii vor fi
pierduþi (Ioan 5:28-29). Dacã acþiunea de
atragere a Fiului este aceeaºi cu acþiunea de
atragere a Tatãlui (6:44), atunci înseamnã cã
ea va fi fãcutã fãrã discriminare. Printre cei
mântuiþi nu se vor numãra numai evrei, ci
oameni din fiecare popor, seminþie, de orice
limbã ºi neam (Apoc. 5:9; cf. Ioan 10:16;
11:52).

12:34. Norodul era derutat. Dacã Mesia
este Fiul omului, atunci, argumentau ei, El
rãmâne în veac. Daniel 7:13-14 vorbeºte
despre dominaþia eternã a Fiului omului.
Poate cã oamenii s-au întrebat dacã El nu
fãcea cumva vreo distincþie între Mesia
(Hristosul) ºi acest Fiu al omului. A folosit
expresia „Fiul omului“ într-un alt sens decât
cel din Daniel 7:13? Probabil cã au înþeles cã
Isus ªi-a profeþit moartea, dar nu ºi-au dat
seama cum va fi acest lucru posibil, dacã El
era într-adevãr Mesia.

12:35-36. Mulþimea s-a gândit la difi-
cultãþile intelectuale ale afirmaþiei lui Isus,
dar Isus i-a confruntat cu realitatea cã pro-
blema era în primul rând una moralã. Timpul
favorabil lor era limitat. El este Lumina pen-
tru aceastã lume (1:4, 9; 8:12; 12:46), dar
zilele lucrãrii Sale publice erau pe sfârºite (v.
23). Venea întunericul nopþii, când puterile
demonice vor stãpâni peste oameni. Omul
care umblã în întuneric este necredinciosul
care trece prin viaþã poticnindu-se fãrã sã ºtie
ce este viaþa ºi unde merge (cf. 3:19; 8:12;
1 Ioan 1:6). Privilegiul lor era sã creadã în
Luminã (i.e., Isus) ºi sã devinã fii ai luminii
(i.e., ucenicii Lui; cf. Rom. 13:12; Ef. 5:8,
14; Col. 1:13-14; 1 Tes. 5:5; 1 Ioan 1:7;
2:10). Isus a dispãrut încã o datã dintre ei în
mod supranatural (cf. Ioan 5:13; 8:59;
10:39).

H. Necredinþa naþionalã a evreilor        
(12:37-50) 

1. EXPLICAÞIILE LUI IOAN (12:37-43)
12:37. Încã de la începutul Evangheliei

sale (1:11), Ioan abordeazã tema necredinþei
naþionale. Acum Ioan spune cã, în ciuda fap-
tului cã Isus fãcuse atâtea semne (sçmeia),
tot nu credeau în El. Necredinþa lor era
iraþionalã, aºa cum este întotdeauna pãcatul.

12:38. Necredinþa naþionalã ºi iraþionalã
a evreilor a fost prezisã de proorocul Isaia.
Cel mai clar pasaj al Vechiului Testament
despre Robul care suferã (Is. 53:1-12) începe
cu afirmaþia cã Israelul nu va înþelege reve-
laþia lui Dumnezeu în ºi prin Robul Sãu care
suferã. Citatul: cine a dat crezare propo-
vãduirii noastre ºi cui a fost descoperitã
puterea braþului Domnului? înseamnã cã
puþini au crezut (53:1).

12:39-40. Apoi Ioan citeazã iarãºi din
Isaia (6:10) pentru a afirma cã poporul ca
întreg era incapabil sã creadã. Pentru cã au
respins constant revelaþiile lui Dumnezeu, El
i-a pedepsit cu orbirea judecãþii ºi le-a împie-
trit inima. Oamenii din timpul lui Isus, ca ºi
cei din zilele lui Isaia, au refuzat sã creadã. Ei
„tot nu credeau în El“ (Ioan 12:37); de aceea
nu puteau crede (v. 39). Exemple asemãnã-
toare ale pedepsei lui Dumnezeu pentru per-
sistenþa în pãcat prin împietrirea inimii sunt
frecvente (Ex. 9:12; Rom. 1:24, 26, 28; 2 Tes.
2:8-12).

12:41. Isaia… a vãzut într-o viziune pe
„Domnul“ (lit., „Iehova al oºtirilor; Is. 6:3.
Ioan a scris cã gloria pe care a vãzut-o Isaia a
fost slava Lui (a lui Isus). Implicaþia era
uluitoare: Isus este Iehova! (Cf. Ioan 1:18;
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10:30; 20:28; Col. 2:9.) Isus este în natura Sa
Dumnezeu (dar Dumnezeu Fiul este distinct
de Dumnezeu Tatãl ºi de Dumnezeu Duhul
Sfânt). Isaia a vorbit despre El, multe din
profeþiile lui Isaia referindu-se la Mesia care
va veni, Isus din Nazaret (ex., Is. 4:2; 7:14;
9:6-7; 11:1-5, 10; 32:1; 42:1-4; 49:1-7;
52:23-53:12; 61:1-3). Înainte Isus a spus cã
Moise a scris despre El (Ioan 5:46).

12:42-43. În ciuda necredinþei naþionale
atât de rãspândite, situaþia nu era fãrã speran-
þã. Dumnezeu are întotdeauna oamenii Sãi.
Mulþi cu poziþii înalte au crezut în Isus, dar
de frica de a nu fi daþi afarã din sinagogã,
nu Îl mãrturiseau pe faþã. Ei s-au temut mai
mult de pãrerile oamenilor ºi au iubit mai
mult slava oamenilor decât slava lui Dum-
nezeu.

2. ÎNDEMNURILE LUI ISUS (12:44-50)
Nu se spune când ºi unde a rostit Isus

aceste cuvinte. Pasajul pare a fi un rezumat
general al manifestãrii lui Isus în faþa poporu-
lui.

12:44-46. Verbul a strigat (ekraxen, „a
chemat“, nu a plâns; cf. 1:15; 7:28, 37) aratã
importanþa problemelor prezentate poporului.
Isus este manifestarea perfectã a lui Dum-
nezeu, Cel ce L-a trimis (1:18; Col. 1:15;
Evr. 1:3), astfel încât a crede în Isus înseam-
nã a crede în Dumnezeu. Oamenii nu au douã
obiecte ale credinþei: Dumnezeu ºi/sau Isus.
Când cineva Îl vede pe Isus, el Îl vede pe
Tatãl care L-a trimis (cf. Ioan 12:41; 14:9).
Isus a venit sã-i scoatã pe oameni din
împãrãþia lui Satan, a „întunericului“, ºi sã-i
conducã în Împãrãþia lui Dumnezeu, a dra-
gostei ºi a „luminii“ (cf. 1:4, 9; 8:12; 12:35;
Col. 1:13-14).

12:47-50. Deoarece Isus este Cuvântul
lui Dumnezeu (Logos) pentru oameni, Dum-
nezeu a vestit adevãrurile Sale prin El în mod
decisiv ºi final (Evr. 1:1-3). Aspectul impor-
tant este cã porunca este de la Tatãl. A-L
asculta pe Tatãl înseamnã a veni la viaþa
veºnicã (Ioan 12:50). A respinge cuvintele
Tatãlui — care sunt de fapt înseºi cuvintele
lui Isus (v. 48; cf. v. 50b; 7:16; 14:10, 24) —
înseamnã a rãmâne în moarte. Moise a pro-
feþit venirea marelui Profet (Cel care va vorbi
pentru Dumnezeu), când a spus: „Sã ascultaþi
de El!“ (Deut. 18:15). Condamnarea în ziua
de apoi este pedeapsa pentru respingerea
Celui trimis de Tatãl (Deut. 18:18-19; Ioan
3:18, 36; 5:24).

Scopul revelaþiei lui Dumnezeu în Isus
este pozitiv: El a venit sã „mântuiascã“, nu sã

„judece“ (12:47; cf. 3:17 ºi comentariilor de
la 9:39). Dar respingerea revelaþiei lui Dum-
nezeu duce în mod inevitabil la împietrirea
în pãcat ºi în cele din urmã la judecata lui
Dumnezeu.

Vorbind despre necredinþa naþionalã a
evreilor, Ioan ºi-a echilibrat explicaþia teolo-
gicã cu îndemnurile serioase ale lui Isus
adresate poporului de a se pocãi. În cuvintele
lui Moise, mesajul lui Isus nu era „un lucru
fãrã însemnãtate“, ci însãºi „viaþa voastrã“
(Deut. 32:47).

III. Isus Îºi pregãteºte ucenicii 
(cap. 13-17)

A. Ultima cinã (13:1-30)
1. ISUS SPALÃ PICIOARELE UCENICILOR 

SÃI (13:1-17)
Evanghelia lui Ioan conþine mai multe

învãþãturi date de Isus ucenicilor Sãi decât
celelalte trei Evanghelii. Capitolele 13-17 se
concentreazã asupra învãþãturilor Lui din
seara hotãrâtoare când a fost arestat. Înainte
de a-i învãþa, Isus le spalã ucenicilor picioa-
rele ºi prezice trãdarea Sa.

13:1. Isus… ºtia cã I-a sosit ceasul (cf.
2:4; 7:6, 8, 30; 12:23, 27; 17:1) sã plece din
lumea aceasta la Tatãl. Moartea ºi învierea
lui Isus erau acum iminente. El a venit ca sã
moarã ascultând de voia Tatãlui. Venirea Lui
a fost ºi un act de dragoste faþã de toatã
omenirea (3:16). Dar El are o dragoste deo-
sebitã pentru oile Sale: îi iubea pe ai Sãi.
Apoi le-a arãtat cã i-a iubit pânã la capãt.
Aici este avutã în vedere slujirea Lui umilã
(13:1-17), învãþãturile Lui (13:18-17:26) ºi
moartea Sa (cap. 18-19). Toate aceste trei
lucruri aratã dragostea Lui. 

13:2-4. În timpul cinei, înainte de Paºte,
diavolul pusese în inima lui Iuda Iscario-
teanul… sã-L vândã pe Isus. Isus a prezis
acest lucru (6:70-71). Mai târziu Satan a
intrat în Iuda (13:27). Cu toate acestea, Dum-
nezeu controla toate evenimentele care au
dus la moartea lui Isus. Isus ºtia (cf. v. 1, 18)
care Îi este autoritatea suveranã, originea ºi
destinul; dar de bunãvoie a luat locul unui
rob, spãlând picioarele ucenicilor Sãi. Acþiu-
nea Lui se deosebeºte foarte mult de preocu-
parea lor pentru interesul personal (cf. Mat.
20:20-24; Mar. 9:33-34; Luca 22:24-30) ºi
este o ilustrare a întregii Sale lucrãri de pe
pãmânt (cf. Fil. 2:5-8).

13:5. Spãlarea picioarelor era necesarã
în Palestina. Strãzile erau pline de praf ºi
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oamenii purtau sandale fãrã ºosete sau cio-
rapi. Era o onoare ca o gazdã sã cearã unui
slujitor sã spele picioarele unui oaspete; era o
încãlcare a legilor ospitalitãþii a nu asigura
spãlarea picioarelor (cf. 1 Sam. 25:41; Luca
7:40-50; 1 Tim. 5:10). Soþiile spãlau deseori
picioarele soþilor ºi copiii ale pãrinþilor.
Bineînþeles, majoritatea oamenilor îºi „spã-
lau“ singuri picioarele. 

13:6-8. Petru, dându-ºi seama cã Isus a
inversat rolurile normale, a întrebat  de ce El,
„Domnul“ lui Petru, sã „spele“ picioarele
slujitorului Sãu Petru. În întrebarea lui Petru,
pronumele Tu este de întãrire în greacã. Isus
a spus cã dupã aceea (dupã moartea ºi învi-
erea Sa) Petru va pricepe. Niciodatã nu-mi
vei spãla picioarele, a replicat Petru. Petru a
fost de pãrere cã Isus nu trebuie sã Se poarte
ca slujitorul cu Petru. Este o altã ocazie când
Petru vorbeºte fãrã sã gândeascã (cf. Mar.
8:32; 9:5). Isus i-a rãspuns: Dacã nu te spãl
Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine. Aceas-
tã exprimare nu înseamnã: „Dacã nu eºti
botezat nu poþi fi mântuit“, ci „Dacã nu-þi
spãl Eu pãcatele prin moartea Mea ispãºi-
toare (cf. Apoc. 1:.5) nu ai o relaþie  adevãratã
cu Mine“ (cf. 1 Ioan 1:7).

13:9-10. Petru nu a înþeles nici dupã
aceste cuvinte lecþia spiritualã, dar ºtia sigur
cã doreºte sã fie unit cu Isus. De aceea i-a
cerut lui Isus sã-i spele mâinile ºi capul.
Isus i-a zis: „Cine s-a scãldat n-are tre-
buinþã sã-ºi spele decât picioarele, ca sã fie
curat de tot.“ (Unele ms. gr. omit cuvântul
„picioarele“.) Biserica Romano-Catolicã, pe
baza interpretãrii versetului 10, susþine cã
dupã botezul copiilor nou-nãscuþi nu mai este
nevoie decât de penitenþã. O interpretare pre-
ferabilã susþine cã dupã mântuire nu mai avem
nevoie decât de mãrturisirea pãcatelor, de
aplicarea continuã a morþii lui Isus pentru a
ne curãþa de pãcatele zilnice (cf. 1 Ioan 1:7;
2:1-2). Când Isus a adãugat: voi sunteþi cu-
raþi, dar nu toþi, El S-a referit la Iuda (cf.
Ioan 13:11, 18). Acest lucru sugereazã cã Iuda
nu era convertit.

13:11. Iuda a respins cuvintele dãtãtoare
de viaþã ºi curãþitoare ale lui Isus (cf. 6:63;
15:3), deci se afla încã în pãcatele sale. ªi
picioarele lui Iuda au fost spãlate, dar el nu a
participat la sensul profund al evenimentului.
Ioan subliniazã cã Isus cunoºtea în mod
supranatural (cf. 2:25; 4:29) înºelãciunea lui
Iuda.

13:12-14. Dupã ce le-a dat aceastã lecþie
practicã despre umilinþã, Domnul S-a adresat
ucenicilor pentru a-i învãþa semnificaþia
lecþiei: Înþelegeþi voi ce v-am fãcut Eu?

(cf. v. 7). Termenii Învãþãtorul (didaskalos) ºi
Domnul (kyrios) aratã cã Isus ocupa o poziþie
mai înaltã decât ei. Cu toate acestea, El a
îndeplinit o slujbã umilã în folosul lor. De
aceea, ºi ei trebuie sã împlineascã nevoile
altora prin sacrificiul de sine. 

13:15-16. Spãlarea picioarelor a fost o
pildã (hypodeigma, „model“). De-a lungul
istoriei Bisericii multe grupuri au practicat
literalmente spãlarea picioarelor, ca un act de
cult. Cu toate acestea, datoritã modului de
viaþã din multe þãri nu mai este nevoie de
spãlarea picioarelor oaspeþilor. Deºi Cina
Domnului a fost practicatã de Biserica pri-
marã ca un act de cult, nu reiese cã primii
creºtini ar fi practicat spãlarea picioarelor ca
un act de cult la întrunirile lor. Acest pasaj
subliniazã umilinþa interioarã, nu un ritual
fizic. Menþionarea vãduvelor care au „spãlat
picioarele sfinþilor“ (1 Tim. 5:10) se referã la
slujirea lor umilã, asemenea unor sclave,
fãcutã pentru alþi credincioºi, nu la partici-
parea la un act de cult al bisericii. A nu urma
exemplul lui Isus înseamnã a te înãlþa cu
mândrie deasupra Lui. Robul nu este mai
mare decât domnul (cf. Ioan 12:26).

13:17. Dumnezeu îi binecuvânteazã pe
slujitorii Sãi nu pentru ceea ce „ºtiu“, ci pen-
tru cum reacþioneazã faþã de ceea ce ºtiu.
Fericirea creºtinã (ferice de voi) provine din
slujirea ascultãrii (dacã le faceþi, i.e., aceste
lucruri) pe care le-a poruncit Isus).

2. ISUS ÎªI PREZICE TRÃDAREA 
(13:18-30)
13:18-19. Isus a spus cã binecuvântarea

vine prin ascultare (v. 17). Acum El spune cã
pentru unul dintre ucenici nu va exista nici o
binecuvântare. Alegerea lui Iuda nu a fost un
accident sau o abatere de la planul lui Dum-
nezeu. Isus a ales un trãdãtor între cei 12 uce-
nici (cf. 6:70-71) pentru ca sã se împlineascã
Scriptura, adicã Psalmul 41:9. Aºa cum
David a fost trãdat de omul sãu de încredere
care stãtea la masã cu el, Ahitofel, care apoi
s-a spânzurat (2 Sam. 16:20-17:3, 23), ºi
Iuda, tovarãºul apropiat al lui Isus, L-a trãdat
ºi apoi s-a spânzurat. Cu toate cã fapta lui
Iuda era cunoscutã dinainte de Dumnezeu, el
a fost pe deplin vinovat. Faptul cã Isus a ºtiut
dinainte (înainte ca sã se întâmple) ºi cã
acest lucru a fost conform Scripturii, i-a aju-
tat pe ucenici sã „creadã“ dupã împlinirea
evenimentelor.

13:20. Aºa cum Isus avea o demnitate
mãreaþã ºi sfântã pentru cã a fost trimis de
Tatãl, tot aºa ºi ucenicii L-au reprezentat pe
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Isus. Cine îi va primi pe ucenici Îl va primi
pe Isus, Cel pe care-L reprezentau ei ºi, în
acelaºi timp, Îl va primi ºi pe Tatãl. 

13:21. Isus S-a tulburat în duhul Lui.
Cuvântul „tulburat“ este etarachtç („deranjat
sau agitat“), acelaºi cuvânt folosit referitor la
Isus în 11:33; 12:27 (dar folosit de Isus ºi în
14:1, 27). Fiind uman, Isus a fost tulburat din
cauza acþiunii iminente a lui Iuda, care Îi va
trãda dragostea ºi prietenia. Fiind divin, Isus
a ºtiut dinainte ce se va întâmpla. Isus a înþe-
les împietrirea spiritualã ºi moartea produse
de pãcat în Iuda. Verbul a mãrturisit ºi for-
mula Adevãrat, adevãrat, vã spun anunþã
solemnitatea cuvintelor lui Isus. 

13:22. Faptul cã unul dintre apropiaþii lui
Isus era capabil de acest lucru era aproape
dincolo de puterea de înþelegere a ucenicilor.
Iuda ºi-a ascuns intenþiile atât de bine încât
nici unul dintre ceilalþi ucenici nu l-au sus-
pectat.

13:23-24. Simon Petru, conducãtorul ºi
probabil cel mai emoþional dintre ucenici, a
vrut sã se ocupe de trãdãtor. Luca (22:38, 49-
50) precizeazã cã ucenicii aveau douã sãbii!
Ucenicul pe care-l iubea Isus era fãrã îndo-
ialã Ioan, autorul acestei Evanghelii (cf.
Introducere). Ioan ºi Iuda stãteau la masã
aproape de Isus, dar poziþia lui Petru la masã
nu era suficient de aproape pentru a-L între-
ba în particular pe Isus. Astfel i-a fãcut semn
lui Ioan sã întrebe pe Isus la cine Se referea.

13:25-27. Ioan s-a rezemat pe pieptul
lui Isus ºi L-a întrebat: Doamne, cine este?
Oferindu-i bucãþica… lui Iuda, Isus i-a fã-
cut un semn nesesizat lui Ioan, dar gestul Lui
a fost ºi ultima ofertã a harului pentru Iuda.
Când gazda îi oferea o bucãþicã (de pâine,
NIV — n.tr.) oaspetelui, acesta era un semn
de prietenie. Ironia este cã actul de  prietenie
a lui Isus faþã de Iuda a fost semnul trãdãrii
prieteniei de cãtre Iuda.

A intrat Satana în Iuda (cf. v. 2) este
una dintre cele mai cumplite exprimãri ale
Scripturii. Acum Satan s-a folosit de Iuda ca
de un instrument pentru a-ºi îndeplini voia.
Fã repede înseamnã literal „fã mai repede“,
ceea ce poate sã însemne cã Isus l-a determi-
nat prin cuvintele Sale pe Iuda sã acþioneze la
momentul hotãrât de Dumnezeu.

13:28-30. Pentru cã nimeni nu a înþeles
sensul cuvintelor lui Isus, nici chiar ucenicul
preaiubit nu a sesizat importanþa bucãþii de
pâine decât mai târziu. Dupã ce a ieºit afarã
nimeni nu a crezut ceva rãu despre el. Ei au
presupus cã, fiind casierul grupului (cf. 12:6),
el a plecat sã „cumpere“ mâncare pentru
praznic sau sã dea ceva sãracilor. Iuda i-a

înºelat pe ucenici, dar nu pe Isus. Era noapte
este o expresie care în oricare altã Evanghelie
ar fi o simplã consemnare a timpului, dar în
Evanghelia lui Ioan are probabil ºi un sens
simbolic. Iuda pãrãsea Lumina (8:12; 12:35,
46) ºi se îndrepta spre întunericul pãcatului
(3:19).

B. Plecarea iminentã a lui Isus (13:31-38)
13:31-32. Dupã plecarea lui Iuda, eveni-

mentele care au dus la moartea lui Isus s-au
derulat repede. Isus a fost eliberat de pre-
siunea produsã de Satan prin Iuda. De aseme-
nea, marea tensiune care creºtea pe mãsura
apropierii morþii Lui (Luca 12:50) urma sã se
încheie în curând. Cuvântul proslãvit apare
de cinci ori în aceste douã versete. Tatãl a fost
ºi El glorificat prin moartea lui Isus pentru cã
dragostea, bunãvoinþa ºi dreptatea lui Dum-
nezeu au fost astfel fãcute cunoscute (cf. Ioan
1.14; Rom. 3:21-26). Expresia: Dumnezeu Îl
va proslãvi… îndatã se referã la învierea ºi
înãlþarea Lui. 

13:33. Copilaºilor este traducerea cuvân-
tului teknia (copii mici; diminutivul lui tekna,
„copii“). Aceastã expresie a dragostei aratã
grija lui Isus pentru ei. Cuvântul este folosit
de Isus în aceastã Evanghelie numai aici.
Ioan l-a folosit de ºapte ori în prima sa epis-
tolã (1 Ioan 2:1, 12, 28; 3:7, 18; 4:4; 5:21) iar
Pavel l-a folosit o singurã datã (Gal. 4:19).
Isus a anunþat încã o datã cã va pleca ºi cã ei
nu-L vor putea gãsi (cf. Mat. 23:29; Ioan 7:34;
8:21; 12:8, 35). Acest lucru s-a întâmplat atât
la moartea Sa cât ºi la înãlþarea la cer.

13:34-35. Cei 11 ucenici vor supravieþui
absenþei Lui urmând exemplul Sãu de iubire.
Porunca este nouã în sensul cã cere o dra-
goste deosebitã pentru alþi credincioºi pe baza
dragostei pline de sacrificiu a lui Isus: cum
v-am iubit Eu, aºa sã vã iubiþi ºi voi unii pe
alþii. Dragostea ºi sprijinul creºtinilor unul
pentru celãlalt îi vor ajuta sã supravieþuiascã
într-o lume ostilã. Aºa cum Isus a întrupat
dragostea lui Dumnezeu, fiecare ucenic tre-
buie sã întrupeze dragostea lui Hristos.
Aceastã dragoste este un semn pentru lume ºi
pentru orice credincios (1 Ioan 3:14).

13:36-38. Petru, întotdeauna grãbit sã
vorbeascã, comenteazã imediat cuvintele lui
Isus despre plecarea Sa (v. 33). El dorea sã
ºtie unde se „duce“ Isus (cf. cererii similare
a lui Toma; 14:5). Dragostea lui Petru era atât
de mare încât voia sã fie cu Isus. Dar Isus
i-a rãspuns cã nu era posibil ca Petru sã fie
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acum cu El. Petru nu putea concepe cã existã
o situaþie care sã justifice aceste cuvinte ale
lui Isus. El era sigur cã dragostea ºi curajul
sãu erau capabile sã înfrunte orice pericol,
chiar ºi moartea. Eu îmi voi da viaþa pentru
Tine a afirmat el. Dar Petru nu se cunoºtea
pe sine însuºi atât de bine cât credea cã se
cunoaºte, nici nu cunoºtea puterea satanicã
care acþiona împotriva lui (cf. Luca 22:31-
32). Isus a prezis cã Petru va nega cã-L cu-
noaºte (pânã te vei lepãda de Mine de trei
ori), fapt ce i-a ºocat complet pe ceilalþi uce-
nici. Probabil cã au început sã se întrebe dacã
nu Petru era trãdãtorul (cf. Ioan 13:21-25).

C. Isus, Calea spre Tatãl (14:1-14)
Ucenicii au fost consternaþi ºi descura-

jaþi. Isus a spus cã va pleca (7:34; 8:21; 12:8,
35; 13:33), cã va muri (12:32-33), cã unul
dintre cei Doisprezece era un trãdãtor
(13:21), cã Petru se va dezice de Isus de trei
ori (13:38), cã Satan lucra împotriva fiecãruia
dintre ei (Luca 22:31-32) ºi cã toþi ucenicii se
vor risipi (Mat. 26:31). Efectul cumulativ al
acestor descoperiri le-a produs o profundã
stare de depresie.  

14:1-2. Isus le-a dat câteva îndemnuri
împreunã cu promisiuni pentru a-i încuraja.
Sã nu vi se tulbure inima, a spus El.
Cuvântul „tulbure“ este tarassesthô („deran-
jat, agitat“) care provine din acelaºi verb
tradus „S-a tulburat“ în 11:33; 13:21; 14:27.
Inima este centrul personalitãþii. Fiecare
credincios rãspunde de starea inimii lui (cf.
Prov. 3:1, 3, 5; 4:23; 20:9). Printr-o credinþã
fermã în Dumnezeu Tatãl ºi în Isus Fiul, ei
puteau sã-ºi aline durerea sufleteascã ºi sã
primeascã putere pentru încercãrile ce vor
urma. Când Isus a spus: Aveþi credinþã în
Dumnezeu, ºi aveþi credinþã în Mine, a dat
porunci, nu a fãcut declaraþii. Moartea nu
trebuia sã-i înspãimânte, pentru cã Isus pleca
sã le „pregãteascã“ un loc în cer, casa
Tatãlui.

14:3-4. Mã voi întoarce se referã aici
nu la învierea Lui sau la moartea unui credin-
cios, ci la Rãpirea Bisericii atunci când
Hristos se va întoarce dupã oile Sale (cf.
1 Tes. 4:13-18) ºi ele vor fi cu El (cf. Ioan
17:24). Isus nu a spus nimic despre natura
locului unde se ducea. Este suficient cã
oamenii credincioºi vor fi cu Tatãl ºi cu Isus
(cf. 2 Cor. 5:8; Fil. 1:23; 1 Tes. 4:17).
Ucenicii ºtiau cum sã ajungã în cer. El le-a
spus: ªtiþi unde Mã duc, ºi ºtiþi ºi calea
într-acolo. Isus le-a arãtat calea în tot timpul
lucrãrii Sale, dar, aºa cum vedem în cazul lui

Toma (Ioan 14:5), ei nu au înþeles pe deplin
sensul învãþãturilor Lui. 

14:5-6. Afirmaþia lui Toma (nu ºtim unde
Te duci) ºi întrebarea lui (cum putem sã
ºtim calea într-acolo?) reflectã perplexitatea
celor Unsprezece (cf. întrebãrii similare a lui
Petru; 13:36). Ei vor rãmâne în aceastã stare
de confuzie pânã la moartea ºi învierea Lui ºi
pânã la venirea Duhului. Aveau toate infor-
maþiile, dar nu le puteau pune cap la cap.
Cuvintele lui Isus: Eu sunt calea, adevãrul
ºi viaþa reprezintã a ºasea dintre afirmaþii
Sale care conþine cuvintele „Eu sunt“ din
Evanghelia lui Ioan (6:48; 8:12; 10:9, 11;
11:25; 14:6; 15:1). Isus este „calea“ pentru cã
El este „adevãrul“ ºi „viaþa“. Aºa cum Tatãl
este adevãrul ºi viaþa, tot aºa Isus este întru-
parea lui Dumnezeu prin care oamenii pot
veni la Tatãl (cf. 1:4, 14, 18; 11:25). Prin
cuvintele Sale: Nimeni nu vine la Tatãl de-
cât prin Mine, Isus a subliniat faptul cã mân-
tuirea, contrar a ceea ce cred mulþi oameni,
nu se poate obþine pe mai multe cãi. Existã o
singurã Cale (cf. Fapte 4:12; 1 Tim. 2:5). Isus
este singura cale de acces spre Tatãl pentru cã
El este singurul care este de la Tatãl (cf. Ioan
1:1-2, 51; 3.13)

14:7. Prima propoziþie în acest verset
poate fi sau o promisiune („Dacã M-aþi cu-
noscut pe Mine, Îl veþi cunoaºte ºi pe Tatãl“),
sau o mustrare (Dacã M-aþi fi cunoscut pe
Mine, aþi fi cunoscut ºi pe Tatãl Meu). Pro-
babil cã Domnul Isus i-a mustrat pe ucenici
pentru incapacitatea lor de a-I înþelege per-
soana ºi misiunea (cf. 8:9). Dialogul care
urmeazã (14:8-9) aratã incapacitatea de a
înþelege a ucenicilor. ªi de acum încolo Îl
veþi cunoaºte este o promisiune care priveºte
dincolo de cruce ºi de înviere (cf. 20:28:
„Domnul meu ºi Dumnezeul meu“).

14:8-9. Filip a exprimat o dorinþã uni-
versalã a omenirii: aceea de a-L vedea pe
Dumnezeu (cf. Ex. 33:18). Într-o formã per-
vertitã, aceastã dorinþã duce la idolatrie.
Probabil cã Filip dorea foarte mult o teofanie
(cf. Ex. 24:9-10; Is. 6:1) sau o imagine a
slavei lui Dumnezeu. Cuvintele lui Isus: Cine
M-a vãzut pe Mine, a vãzut pe Tatãl repre-
zintã una dintre cele mai uimitoare afirmaþii
fãcute de Isus. Tatãl este în Isus ºi Isus Îl
reveleazã în mod perfect (1:18). De aceea nu
era necesarã o teofanie pentru cã, vãzându-L
pe Isus, ei Îl vedeau pe Tatãl.

14:10-11. Dovada unitãþii dintre Isus ºi
Tatãl Sãu are trei elemente. Ucenicii trebuiau
sã-L „creadã“ pe Isus (a) datoritã caracterului
Sãu (Eu sunt în Tatãl [cf. v. 20] ºi Tatãl este
în Mine; (b) deoarece cuvintele Lui sunt
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cuvintele Tatãlui (Cuvintele pe care vi le
spun Eu, nu le spun de la Mine [cf. 7:16;
12:49-50; 14:24]); ºi (c) pentru cã minunile
aratã cã Dumnezeu lucreazã prin El (Tatãl,
care locuieºte în Mine, El face aceste
lucrãri ale Lui… credeþi cel puþin pentru
lucrãrile acestea; cf. 5:36). Unul dintre ele-
mentele cheie ale Evangheliei lui Ioan este
sublinierea faptului cã semnele sunt mijloa-
cele harului care îndeamnã la credinþã (cf.
5:36; 10:25, 38; 11:47; 12:37; 20:30-31).

14:12-14. Apostolii nu vor face în mod
necesar minuni mai uimitoare decât Isus (ex.,
hrãnirea celor 5.000), ci influenþa lor va fi
mai mare (ex., Petru a avut la o singurã pre-
dicã 3.000 de convertiþi). Acest lucru a devenit
posibil pentru cã Isus S-a dus la Tatãl.
Minunile sunt importante, dar unii evanghe-
liºti au fãcut lucruri mai mari decât acestea
predicând vestea bunã la mii de oameni.

Expresia în Numele Meu (v. 13-14) nu
este o formulã magicã sau o invocaþie. Dar
rugãciunile credincioºilor, în calitatea lor de
reprezentanþi ai lui Hristos care îndeplinesc
lucrãrile Lui, vor primi rãspuns. Ioan a dez-
voltat aceastã învãþãturã în prima sa epistolã.
El a scris: „dacã cerem ceva dupã voia Lui,
ne ascultã. ªi… ºtim cã suntem stãpâni pe
lucrurile pe care I le-am cerut“ (1 Ioan 5:14-
15).  A cere ceva în Numele Meu înseamnã
a cere conform voii Sale (cf. „în Numele meu“
din Ioan 15:16; 16:23-24, 26). Cuvântul
„Îmi“ (veþi cere ceva în Numele Meu; NIV
— n.tr.) este omis în unele manuscrise gre-
ceºti, dar este corectã introducerea lui. În
Noul Testament rugãciunile Îi sunt adresate
de obicei lui Dumnezeu Tatãl, dar rugãciunea
îndreptatã cãtre Fiul este potrivitã ºi ea (ex.,
rugãciunea lui ªtefan: „Doamne Isuse…“
[Fapte 7:59]). Scopul rãspunsurilor la rugã-
ciune este ca Tatãl sã fie proslãvit. Tatãl
mai este glorificat ºi prin aducerea de roade
(Ioan 15:8).

D. Isus promite venirea Mângâietorului 
(14:15-31)
14:15. „Iubirea“ ucenicilor pentru Hris-

tos se manifestã prin ascultarea de poruncile
Sale (cf. v. 21, 23; 1 Ioan 2:3; 3:22, 24; 5:3).
Hristos a arãtat care este modelul dragostei ºi
al ascultãrii (Ioan 14:31); ucenicii Lui trebuie
sã-L urmeze.

14:16-17. Acesta este unul din mai mul-
tele pasaje despre Duhul Sfânt din cadrul
Discursului din camera de sus. Pânã acum
s-a vorbit puþin despre Duhul Sfânt în Evan-
ghelia lui Ioan. Cuvintele adresate lui Nicodim

(3:5-8) fac parte dintr-o discuþie particularã,
iar 7:39 prezice Cincizecimea. Duhul Sfânt
va fi Mângâietor (paraklçtos; folosit ºi în
14:26; 15:26; 16:7; vezi sensul lui ºi la co-
mentariile de la 16:7). Într-un sens, El  înlo-
cuieºte acum prezenþa fizicã a lui Isus; El
mediazã prezenþa lui Dumnezeu în credin-
cioºi. Duhul rãmâne într-un credincios în veac
(cf. Rom. 8:9). Este de asemenea Duhul ade-
vãrului ºi de aceea îi va cãlãuzi pe apostoli.
El este invizibil (lumea nu-L poate primi,
pentru cã nu-L vede ºi nu-L cunoaºte), dar
este real ºi activ. Undele radio trec neobser-
vate în lipsa unui aparat de radio. Duhul
Sfânt rãmâne neobservat de cãtre cel nemân-
tuit, care nu are viaþã spiritualã. Ucenicii
experimentaserã într-o mãsurã Duhul (fãrã
îndoialã în predicare ºi în înfãptuirea mi-
nunilor), dar acum lucrarea Lui va fi mult
mai intimã.

De ce a spus Isus cã Duhul Sfânt va fi
(timpul viitor) în ei? Pentru cã în vremea
Vechiului Testament Duhul a venit doar asu-
pra unor credincioºi pentru a le da puteri spe-
ciale, dar dupã ziua Cincizecimii El va locui
permanent în fiecare credincios (Rom. 8:9; 1
Cor. 12:13).

14:18-19. Ce a vrut sã spunã Isus prin
cuvintele: Mã voi întoarce la voi? S-a refe-
rit El la (1) învierea Sa, (2) Rãpire; (3) moar-
tea unui credincios, (4) o experienþã misticã
sau (5) la venirea Duhului Sfânt în ziua Cinci-
zecimii? Cele mai plauzibile par a fi variantele
1 ºi 5. Versetul 19 susþine varianta 1, pentru cã
ucenicii L-au vãzut într-adevãr pe Isus dupã
învierea Sa. Învierea Lui este garanþia învierii
lor (pentru cã Eu trãiesc, ºi voi veþi trãi; cf.
1 Cor. 15:20-21) ºi temelia unei vieþi noi.

14:20-21. În ziua aceea se referã la ziua
Cincizecimii când revãrsarea Duhului a fost
dovada înãlþãrii lui Isus la Tatãl. (Totuºi, unii
cred cã „ziua“ se referã la învierea lui Isus,
baza siguranþei credincioºilor.) Duhul va veni
în credincioºi (v. 17) ºi îi va învãþa despre
unirea lor cu Isus (cã voi sunteþi în Mine, ºi
cã Eu sunt în voi) în timp ce Îl va manifesta
pe Hristos în ei.

Dragostea creºtinã se manifestã atunci
când un credincios pãzeºte cuvintele Dom-
nului (cf. v. 15, 23). Recompensele iubirii Lui
sunt mari: (a) Tatãl îi va arãta dragostea (cf.
v. 23) ºi (b) Fiul îl va iubi ºi i se va arãta.
Acest pasaj nu susþine existenþa unei religii a
„faptelor“, ci adevãrul cã omul care crede ºi
pãzeºte Cuvântul lui Hristos este iubit de Dom-
nul. Credinþa mântuitoare duce la ascultare
(cf. „ascultarea credinþei“, Rom. 1:5).

Ioan14:12-21

318

Ioan.qxd  04.01.2005  21:59  Page 318



14:22. Iuda, nu Iscarioteanul, a fost pro-
babil ucenicul numit Tadeu (Mat. 10:3; Mar.
3:18). El nu a înþeles de ce Isus Se va arãta lor
ºi nu lumii (cf. Ioan 14:19a).

14:23-24. Isus i-a rãspuns cã El ºi Tatãl
nu Se vor arãta celor care nu ascultã cuvân-
tul Lui. Ascultarea provine din „iubirea“ de
Isus ºi de Cuvântul Sãu (cf. v. 15, 21; 1 Ioan
2:3; 3:22, 24; 5:3). Ca rezultat, Tatãl ºi Fiul
rãmân (vom locui împreunã cu el) în cre-
dincios. În sintagma „vom locui“ (lit., „ne
vom face casa“, NIV — n.tr.) apare cuvântul
grecesc monçn, la singular, pluralul lui fiind
monai, tradus „locaºuri“ în Ioan 14:2. Acest
cuvânt apare în Noul Testament numai în
aceste douã versete. Rãzvrãtirea împotriva
cuvântului lui Isus înseamnã rãzvrãtire împo-
triva lui Dumnezeu, „Tatãl“ care L-a trimis.
Cuvântul lui Isus nu este al Lui, aºa cum a
spus ºi mai înainte (12:49; 14:10).

14:25-26. Ceea ce a spus Isus în zilele lu-
crãrii Sale de pe pãmânt nu a fost înþeles
decât parþial. Apostolii aveau nevoie de trei
lucruri pentru a înþelege persoana ºi misiunea
lui Isus: (1) trebuia sã aibã loc moartea Lui.
(2) El trebuia sã învieze pentru a dovedi
veridicitatea afirmaþiilor Sale ºi pentru a-ªi
demonstra victoria. (3) Duhul trebuia sã vinã
(El va fi trimis de Tatãl în Numele Meu, i.e.,
în locul lui Isus ºi pentru El) ºi sã explice
înþelesul cuvintelor ºi faptelor lui Isus.
Duhul, a spus Isus, vã va învãþa toate lucru-
rile, ºi vã va aduce aminte de tot ce v-am
spus Eu. Acest verset este adresat aposto-
lilor. Contextul limiteazã sensul cuvintelor
„toate lucrurile“ la interpretarea ºi semnifi-
caþia persoanei ºi lucrãrii Sale. Duhul a lucrat
în minþile lor, aducându-le aminte de învã-
þãturile Lui ºi explicându-le sensul lor (cf.
2:22; 7:39; 20:9).

14:27. În vremea Noului Testament for-
mula obiºnuitã de a-þi lua rãmas bun de la
cineva era „Pace“ (s×lÝm în ebraicã). Prin
moartea Sa, Isus a lãsat o moºtenire uceni-
cilor Sãi : vã dau pacea Mea. Ei vor avea
„pace cu Dumnezeu“ (Rom. 5:1) pentru cã
pãcatele le-au fost iertate ºi „pacea lui Dum-
nezeu“ (Fil. 4:7) le va pãzi vieþile. Lumea nu
este în stare sã „dea“ acest fel de pace. Frica
de moarte (Evr. 2:14-15) ºi frica de viitor dis-
par atunci când urmaºii lui Isus au încredere
în El. De aceea nu trebuie sã li se tulbure
inima (cf. Ioan 11:33; 13:21; 14:1).

14:28. Dacã ucenicii ar fi avut o dragoste
mai maturã pentru Isus, ei s-ar fi bucurat de
plecarea Lui. Dar dragostea lor era încã ego-
istã. Isus se afla încã în starea Lui de umilinþã

pe pãmânt, dar, prin faptul cã se va „duce“
înapoi la Tatãl, va fi înãlþat în glorie (cf.
13:31-32) ºi se va întoarce (cf. 14:3).

Arianii ºi Martorii lui Iehova susþin pe
baza afirmaþiei Tatãl este mai mare decât
Mine cã Isus este un dumnezeu inferior. Dar
acest lucru ar însemna cã Isus este o fiinþã
creatã sau ar duce la politeism, ambele con-
cepþii fiind în mod clar nebiblice. Tatãl ºi Fiul
împãrtãºesc aceeaºi esenþã (cf. 1:1-2; 14:9;
20:28). Tatãl ºi Fiul sunt „una“ în scop ºi
esenþã (10:30). Astfel, Tatãl era mai mare în
poziþie sau glorie decât Fiul atunci când El
S-a aflat în starea Lui umilã.

14:29-31. Profeþia împlinitã este o mare
mângâiere ºi un sprijin important pentru
credincioºi (cf. Is. 46:8-10). Isus ªi-a prezis
moartea ºi învierea de mai multe ori (ex.,
Mar. 8:31-32; 9:31). Când aceste evenimente
au avut loc, dupã ºocul iniþial, credinþa lor a
fost mult întãritã. Acum timpul în care îi mai
putea învãþa era limitat pentru cã Satan,
stãpânitorul lumii acesteia (cf. Ioan 12:31;
16:11), îºi concentra forþele împotriva lui Isus
prin Iuda (cf. 13:2, 27). Cu toate acestea,
Satan n-are nimic în Isus. Pãcatul duce la
moarte (Rom. 5:12, 21a; 6:16), iar pãcatul ºi
moartea îi dau putere lui Satan asupra oame-
nilor (cf. Evr. 2:14-15; Apoc. 12:10). Isus
fiind fãrã pãcat, Satan nu-L putea revendica
pentru împãrãþia întunericului. Satan a crezut
cã moartea lui Isus a fost o victorie pentru el,
dar, de fapt, a fost victoria lui Isus asupra lui
Satan (Ioan 16:11; Col. 2:15).

Pentru cã Isus Îl iubeºte pe Tatãl, El a
fãcut aºa cum I-a poruncit Tatãl (cf. Ioan
10:18; 12:49-50), fiind „ascultãtor pânã la
moarte“ (Fil. 2:8). Apoi El a spus: Sculaþi-vã,
haidem sã plecãm de aici! Isus a  stat cu
ucenicii în camera de sus. Se pregãtea sã
plece în Grãdina din Ghetsimani, pe Muntele
Mãslinilor. Nu se ºtie cu certitudine când a
rostit Isus aceste cuvinte, în camera de sus
sau în drum spre grãdinã, dar este mai proba-
bil este cã El le-a spus în camerã.

E. Viþa ºi mlãdiþele (15:1-10)
Apoi Isus i-a învãþat pe ucenicii Sãi

despre trei relaþii vitale. Ucenicii trebuie sã
aibã o relaþie bunã cu Isus (v. 1-10), unul cu
altul (v. 11-17) ºi cu lumea (v. 18-16:4). Uce-
nicii au trei responsabilitãþi, câte una pentru
fiecare relaþie: sã rãmânã, sã se iubeascã unul
pe altul ºi sã mãrturiseascã. 

15:1. Eu Sunt adevãrata viþã (cf. v. 5).
Este ultima dintre cele ºapte afirmaþii impor-
tante care conþin cuvintele „Eu sunt“ din Ioan
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(cf. comentariilor la 6:35). Israelul era viþa
aleasã a lui Dumnezeu cãruia El i-a acordat o
grijã ºi o atenþie deosebitã (Ps. 80:8; Is. 5:1-
7; Ier. 2:21; 6:9; Ez. 15; 17:5-10; 19:10-14;
Osea 10:1; 14:8). El a dorit sã culeagã roade,
dar viþa (Israelul) a degenerat ºi a produs
fructe putrede. Dar Isus, „adevãrata viþã“ a
împlinit ceea ce Dumnezeu dorea de la Israel.
Tatãl… este vierul care cultivã ºi protejeazã
via.

15:2. El (Grãdinarul, Tatãl) doreºte roadã,
care este menþionatã de opt ori în acest capi-
tol (v. 2 [de trei ori], 4 [de douã ori], 5, 8, 16).
Se observã ºi o progresie: roadã (v. 2), mai
multã roadã (v. 2) ºi „multã roadã“ (v. 5, 8).
Roada pe care a dorit-o Dumnezeu de la Israel
a fost ascultarea în dragoste, neprihãnirea ºi
dreptatea (Is. 5:1-7). Pe orice mlãdiþã, care
este în Mine ºi n-aduce roadã El o taie.
Sintagma „în Mine“ nu are acelaºi sens ca ºi
cuvintele lui Pavel „în Hristos“. Aici ea face
parte din metafora Viþei ºi are sensul: „nu orice
persoanã care afirmã cã este ucenicul Meu
(o mlãdiþã) este în mod necesar un ucenic
adevãrat.“ O mlãdiþã care n-aduce roadã este
evident moartã. De aceea, la fel ca ºi Iuda,
este tãiatã. (Vezi comentariile de la Ioan 15:6.)
În Palestina vierii taie via în fiecare an. Taie
toate tulpinile moarte ºi curãþã mlãdiþele vii
pentru ca acestea sã dea roadã mai bogatã.

15:3. Ucenicii au fost curãþiþi de Isus ºi
de mesajul Lui, dar unul, Iuda, nu a fost curã-
þit (cf. 13:10-11).

15:4. Capacitatea de a aduce roadã este
rezultatul vieþii Fiului reprodusã într-un uce-
nic. Datoria ucenicului este „rãmânerea“.
Verbul rãmâne, un cuvânt cheie în teologia
lui Ioan, este menô, care apare de 11 ori în
acest capitol, de 40 de ori în întreaga Evan-
ghelie ºi de 27 de ori în epistolele lui Ioan. Ce
înseamnã „a rãmâne“? În primul rând, poate
însemna a-L primi pe Isus ca Mântuitor (cf.
6:54, 56). În al doilea rând, poate însemna a
continua sau a persevera în credinþã (8:31; 1
Ioan 2:19, 24). În al treilea rând, poate însem-
na credinþã, ascultare în dragoste (Ioan 15:9-
10). Fãrã credinþã, viaþa lui Dumnezeu nu
vine în nimeni. Fãrã viaþa lui Dumnezeu, nu
se poate aduce roadã: nici voi nu puteþi
aduceþi roadã, dacã nu rãmâneþi în Mine.

15:5-6. Rãmânerea permanentã a unui
ucenic în Isus (Cine rãmâne în Mine) — ºi
prezenþa lui Isus într-un credincios (ºi în cine
rãmân Eu) — duce la multã roadã (cf. v. 8).
Dar cei care nu cred se confruntã cu un
dezastru. Mlãdiþa fãrã viaþã este moartã ºi

tãiatã (v. 2). Fiind fãrã valoare, aceste mlãdiþe
sunt aruncate în foc ºi ard. Ce a vrut Isus sã
spunã prin aceste cuvinte simbolice despre
mlãdiþele viþei care sunt arse? Aceste cuvinte
au fost interpretate în cel puþin trei moduri:
(1) „Mlãdiþele „arse“ sunt creºtinii care ºi-au
pierdut mântuirea. (Dar acest lucru contrazice
alte pasaje, ex., 3:16, 36; 5:24; 10:28-29; Rom.
8:1.) (2) Mlãdiþele „arse“ îi reprezintã pe
creºtinii care îºi vor pierde rãsplata dar nu ºi
mântuirea la scaunul de judecatã a lui Hristos
(1 Cor. 3:15). (Dar Isus a vorbit aici de
mlãdiþe moarte; o astfel de mlãdiþã este arun-
catã afarã ºi se usucã.) (3) Mlãdiþele „arse“
se referã la oamenii care sunt creºtini doar cu
numele dar care, la fel ca Iuda, nu sunt mân-
tuiþi ºi de aceea sunt judecaþi. Asemenea unei
ramuri moarte, un om fãrã Hristos este mort
din punct de vedere spiritual ºi de aceea va fi
pedepsit în focul veºnic (cf. Mat. 25:46). Iuda
a fost cu Isus; el pãrea sã fie o „mlãdiþã“, dar
nu a avut viaþa lui Dumnezeu în el; de aceea
el a plecat; destinul sãu era asemãnãtor cu al
unei mlãdiþe moarte.

15:7-8. Spre deosebire de versetul 6,
tonul acestor versete este pozitiv: rãmâneþi
cu Isus ºi aduceþi multã roadã. Rugãciunea
eficientã se bazeazã pe credinþa în Hristos ºi
pe cuvintele Lui care rãmân în credincios.
Cuvintele lui Hristos determinã ºi controleazã
mintea unui astfel de credincios ºi el se va
ruga conform voii Tatãlui. Pentru cã rugã-
ciunea lui este conformã voii lui Dumnezeu,
rezultatele sunt sigure — vi se va da (cf.
1 Ioan 5:14-15). Prin rugãciunile împlinite
Tatãl va fi proslãvit pentru cã, la fel ca Isus,
ucenicii Lui împlinesc voia Tatãlui ceresc (cf.
„Vie împãrãþia Ta, facã-se voia Ta, precum în
cer ºi pe pãmânt“ [Mat. 6:10]).

15:9-10. Motivaþia credinciosului este
„dragostea“ extraordinarã a lui Isus, care
iubeºte cum L-a iubit Tatãl, cu aceeaºi putere
ºi în aceeaºi mãsurã. Expresia Rãmâneþi în
dragostea Mea sunã mistic, dar Isus o face
foarte concretã. Ascultarea de poruncile
Tatãlui este aceeaºi pentru ucenic cum a fost
pentru Fiul (cf. 14:15, 21, 23; 1 Ioan 2:3;
3.22, 24; 5:3). Dependenþa activã ºi ascul-
tarea în dragoste sunt cãile potrivite ale tutu-
ror copiilor lui Dumnezeu.
F. Prietenii lui Isus (15:11-17)

15:11. Isus a avut bucuria mare de a fi
plãcut Tatãlui trãind o viaþã plinã de roadã
(cf. Evr. 12:2). Scopul învãþãturilor Sale este
sã dãruiascã omului viaþã din abundenþã, nu o
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existenþã lipsitã de bucurie (Ioan 10:10).
Poruncile de care trebuie sã asculte ucenicii
Lui sunt pentru bucuria lor (cf. 17:13).

15:12. O „poruncã“ importantã a fost
datã de Isus credincioºilor: ei trebuie sã aibã
dragoste reciprocã (sã vã iubiþi unii pe alþii;
este repetatã în v. 17). Creºtinii se maturi-
zeazã iubindu-se ºi îngrijindu-se unul de
altul. Standardul acestei iubiri este exemplul
lui Hristos de slujire umilã ºi cu spirit de
sacrificiu: cum v-am iubit Eu.

15:13-14. Cel mai mare lucru pe care-l
poate face cineva pentru prietenul sãu este sã
moarã pentru el; o astfel de moarte este o do-
vadã evidentã de dragoste. Isus ªi-a dovedit
dragostea (v. 12b) murind pentru prietenii
Sãi, cei care Îl ascultã. Avraam a fost numit
„prietenul“ lui Dumnezeu (2 Cro. 20:7; Is. 41:8)
pentru cã L-a ascultat pe Dumnezeu. Avraam
ºi Dumnezeu au comunicat bine unul cu altul
(Gen. 18:17), la fel ca prietenii apropiaþi.

15:15-17. Robul nu are o relaþie apropi-
atã cu stãpânul sãu, aºa cum au prietenii. De
obicei robul executã ce-i cere stãpânul sãu
fãrã sã ºtie ce face stãpânul sãu. Pentru cã
Isus S-a deschis în faþa ucenicilor Lui, titlul
de „rob“ nu se potrivea relaþiei lor. (Când
Pavel s-a numit pe sine un „rob al lui Isus“
[Rom. 1:1], el a avut în vedere altceva. A vrut
sã spunã cã Îl slujea ºi Îl asculta de bunãvoie
ºi cu umilinþã pe Dumnezeu.) Isus i-a numit
pe ucenicii Sãi prieteni pentru cã le-a desco-
perit revelaþia Tatãlui. 

Apoi Isus le-a amintit cã, spre deosebire
de practica obiºnuitã ca ucenicii sã-ºi aleagã
învãþãtorul, Isus a fost cel care i-a ales pe ei
(cf. Ioan 15:19). Scopul alegerii era ca ei sã
producã roadã durabilã. El i-a ales pentru o
misiune ºi Tatãl va rãspunde cererilor lor
pentru îndeplinirea misiunii lor (ca orice veþi
cere de la Tatãl, în Numele Meu; cf. v. 7; cf.
„în Numele Meu“ în 14:13-14; 16:23-24, 26).
Prietenia cu Isus presupune obligativitatea
dragostei frãþeºti: sã vã iubiþi unii pe alþii
(cf. 15:12).

G. Ura lumii (15:18-16:4)
15:18. Prietenia cu Dumnezeu duce la

urã din partea lumii. Invers, a fi prietenul
lumii înseamnã a fi duºmanul lui Dumnezeu
(Iac. 4:4). Isus i-a prevenit pe ucenicii Sãi de
faptul cã lumea îi va urî. În Evanghelia lui
Ioan lumea este sistemul societãþii ostil lui
Dumnezeu, care se aflã sub puterea lui Satan
(Ioan 14:30). Credincioºii pot fi surprinºi de

aceastã ostilitate (1 Pet. 4:12-13), dar ei ar
trebui sã-ºi aducã aminte cã Isus a fost urât
încã de la naºtere (când Irod cel Mare a cãu-
tat sã-L omoare) ºi pânã la moartea Sa pe cruce.

15:19. Un motiv fundamental al urii lu-
mii faþã de creºtin îl reprezintã diferenþele
dintre ei (cf. 1 Pet. 4:4; Rom. 12:2). Un cre-
dincios, care a pãrãsit împãrãþia întunericului
ºi a fost transferat în Împãrãþia Fiului lui Dum-
nezeu (Col. 1:13) are altã bucurie, alte sco-
puri, speranþe ºi iubeºte alte lucruri. Acum
are siguranþã, adevãrul ºi un standard al vieþii.
Creºtinii au fost „aleºi“ (cf. Ioan 15:16) din
mijlocul sistemului lumii de cãtre Hristos ºi
acum ei Îi aparþin Lui. Pentru cã ei nu sunt
din lume lumea îi urãºte.

15:20-21. Isus le-a amintit ucenicilor de
o afirmaþie pe care a fãcut-o mai înainte: Ro-
bul nu este mai mare decât stãpânul sãu
(cf. 13:16). Atunci El S-a referit la obligaþia
lor de a-I urma exemplul slujirii umile. Prin-
cipiul are însã ºi alte aplicaþii. Creºtinii tre-
buie sã se identifice atât de mult cu Isus încât
sã-I împãrtãºeascã suferinþele (ºi pe voi vã
vor prigoni). Sub aspect pozitiv, unii oameni
au urmat ºi au pãzit cuvântul lui Isus ºi vor
asculta ºi de mesajul apostolilor. Cauza prin-
cipalã a urii lumii împotriva ucenicilor este
identificarea lor cu Isus. Ei Îl urãsc pe Isus
pentru cã nu-L cunosc pe Dumnezeu, Cel ce
M-a trimis.

15:22-23. Isus a venit ca sã fie Revelaþia
lui Dumnezeu. Dacã Isus n-ar fi venit, pãca-
tul lor nu ar fi fost atât de mare. Afirmaþia:
n-ar avea pãcat (cf. v. 24) nu trebuie luatã în
sens absolut, aºa cum aratã ºi 16:9 (cf. 3:19;
9:41). Înainte de venirea lui Isus oamenii ar fi
putut invoca ignoranþa pentru a se dezvino-
vãþi de pãcatul lor ( cf. Fapte 17:30). Dar
acum Lumina a venit ºi cei care o resping
intenþionat n-au nici o desvinovãþire. Reve-
laþia în Isus ºi prin Isus este atât de legatã de
Tatãl încât a-L urî pe Isus înseamnã a-L urî
pe Dumnezeu (cf. Ioan 15:24b).

15:24-25. Aceste douã versete dezvoltã
ideea din versetele 22-23. Minunile pe care
le-a fãcut Isus (lucrãri) erau atât de deose-
bite încât semnificaþia lor era evidentã.
Poporul evreu ar fi trebuit sã recunoascã cu
toatã onestitatea: „Nimeni nu poate face
semnele pe care le faci Tu, dacã nu este
Dumnezeu cu el“ (3:2). Dar poporul în gene-
ral L-a respins ºi pe Isus ºi pe Tatãl pentru
cã, în pãcatul lor, oamenii au iubit mai mult
întunericul decât lumina (3:19). Poporul a
crezut cã-L slujeºte pe Dumnezeu respin-
gându-L pe Isus (16:2-3), dar în realitate îl
slujea pe Satan (8:44). Pãcatul este ilogic în
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natura lui. Ura faþã de Isus era fãrã temei,
fãrã nici un motiv raþional, lucru care se
aplicã ºi urii faþã de oamenii neprihãniþi, aºa
cum se vede la cei care l-au urât pe David
(Ps. 35:19; 69:4; 109:3).

15:26-27. În faþa opoziþiei ºi urii lumii,
un credincios ar putea fi ispitit sã încerce sã
scape de lume sau sã rãmânã tãcut în lume.
Viaþa monahalã, izolarea extremã ºi lipsa mãr-
turisirii, au fost rãspândite în istoria Bisericii.
Isus ªi-a încurajat ucenicii vorbindu-le despre
lucrarea Duhului în lume. Aºa cum lucrarea
lui Isus a fost sã-L scoatã în evidenþã pe Tatãl
ºi nu pe Sine, ºi Duhul va mãrturisi cã Isus
este Mesia (El va mãrturisi despre Mine).
Iar ceea ce spune Duhul este adevãrat pentru
cã El este Duhul adevãrului (cf. 16:13).
Fiind Mângâietorul (cf. 14:26; 16:7), El pre-
zintã lumii adevãrul lui Dumnezeu. Duhul
este trimis de la Tatãl (cf. 14:26), aºa cum ºi
Fiul a fost trimis de la Tatãl. Cu toate acestea,
lucrarea tainicã a Duhului nu este fãcutã se-
parat de Bisericã. Apostolii trebuia sã depunã
mãrturie despre faptele pe care au ajuns sã le
cunoascã: ªi voi, de asemenea, veþi mãrtu-
risi. În timp ce apostolii mãrturiseau, Duhul
Sfânt convingea, ºi oamenii erau mântuiþi.
Aceeaºi legãturã dintre ascultarea umanã de
porunca divinã (Fapte 1:8) ºi mãrturia Duhu-
lui este necesarã în fiecare generaþie.

16:1-2. Probabil cã ucenicii s-au întrebat
de ce le-a vorbit Isus despre ura ºi persecuþia
lumii. Isus, anticipând întrebarea lor, le-a spus
cã anticiparea unor necazuri ajutã la rãmâne-
rea pe calea lui Dumnezeu. (El le-a mai dat
un motiv în v. 4.) Ucenicii se vor confrunta cu
excomunicarea ºi chiar cu moartea. Aminti-
rea faptului cã ºi Isus a fost ostracizat ºi mar-
tirizat ºi cã a prezis aceleaºi lucruri ºi pentru
apostolii Sãi, i-a ajutat sã devinã mai puter-
nici. Primii creºtini au fost evrei (Fapte 2:11,
14, 22), dar la puþin timp dupã ce Biserica a
început sã creascã ºi sã se rãspândeascã, ea
a fost repede alungatã din sinagogi (cca. 90
d.Hr.). Persecuþia pânã la moarte a avut loc
în cazul lui ªtefan (Fapte 7:59), a lui Iacov
(Fapte 12:2) ºi al altora (Fapte 9:1-4). Unii
oameni de-a lungul istoriei Bisericii au crezut
cã trebuie sã-i persecute pe credincioºi din
cauza unui zel nechibzuit pentru Dumnezeu.
Ei credeau cã fac o slujbã lui Dumnezeu (cf.
Rom. 10:2).

16:3-4. Oamenii din lume îi vor perse-
cuta pe urmaºii lui Isus pentru cã n-au cu-
noscut nici pe Tatãl, nici pe El. Ei nu-L
recunosc pe Tatãl lucrând prin cuvintele ºi
faptele lui Isus. De exemplu, evreii aveau o

anumitã cunoaºtere despre Dumnezeu prin
Lege, dar acea cunoaºtere nu ducea la mân-
tuire, pentru cã Dumnezeu a spus: „Este un
popor cu inima rãtãcitã; ei nu cunosc cãile
mele“ (Ps. 95:8-10).

Isus i-a prevenit pe ucenici de persecuþi-
ile viitoare pentru a le întãri credinþa. Recu-
noscând faptul cã Isus ºtie viitorul, încrederea
lor în El va creºte. Isus nu le-a spus aceste
lucruri (acest avertisment) mai înainte, pen-
tru cã ura lumii fusese îndreptatã împotriva
Lui. El i-a protejat prin prezenþa Lui perso-
nalã, dar de acum înainte ei vor fi trupul Lui
pe pãmânt (Ef. 1:22-23).

H. Lucrarea Duhului (16:5-15)
16:5-6. Aflarea veºtii plecãrii lui Isus

le-a produs depresie ucenicilor. Erau speriaþi
de pierderea personalã pe care o vor suferi
prin absenþa fizicã a lui Isus. Dacã ar fi înþe-
les de ce pleca ºi la cine, s-ar fi putut bucura.
Mai târziu (v. 22) Isus a prezis cã tristeþea lor
va fi transformatã într-o mare bucurie. Cu-
vintele lui Isus: Acum Mã duc la Cel ce M-a
trimis, ar fi trebuit sã-i determine pe ucenici
sã punã întrebãri, dar nu au fãcut-o (nici chiar
Toma [14:5] nu a întrebat: Unde Te duci?)
Preocuparea cu problemele personale i-a
împiedicat sã înþeleagã importanþa momentu-
lui („Acum“) ºi semnificaþia evenimentelor
(moartea, îngroparea, învierea ºi înãlþarea Sa
la cer).

16:7. Pentru ucenici, plecarea lui Isus
era necesarã — deºi dureroasã ºi grea. De
fapt, plecarea Lui era folositoare ºi beneficã
(sensul gr. sympherei, tradus aici prin de
folos). Fãrã plecarea Lui (care include
moartea, îngroparea, învierea ºi înãlþarea Lui
la cer) nu ar mai fi existat evanghelie. Era
necesar ca Isus sã facã ispãºirea pentru pãcat
ca sã-ªi salveze poporul de pãcatele lor (Mat.
1:21). De asemenea, dacã nu ar fi plecat, nu
ar fi existat un Domn glorificat care va tri-
mite… Mângâietorul (Duhul Sfânt) sã
aplice ispãºirea. „Mângâietorul“ este tradu-
cerea grecescului paraklçtos. Cuvântul îi
desemna pe asistenþi legali care pledau o
cauzã sau susþineau cazul cuiva. Acest
Mângâietor este Duhul promis care a venit în
lume într-un mod nou ºi distinctiv în ziua
Cincizecimii.

16:8. Una dintre noile lucrãri ale Duhului
era de a dovedi lumea vinovatã în ce pri-
veºte pãcatul, neprihãnirea ºi judecata. A
dovedi (a convinge, GBV) nu este acelaºi
lucru cu a converti, dar este ceva necesar pen-
tru convertire. Cuvintele „dovedi… vinovatã“
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este traducerea unui singur cuvânt, elenxei,
„a prezenta sau a expune faptele, a convinge
de veridicitate“. Duhul lucreazã în minþile
celor nemântuiþi pentru a le arãta adevãrul
lui Dumnezeu aºa cum este. De obicei acest
proces presupune ºi ajutorul uman (cf. 15:26-
27).

16:9. Pãcatul este rãzvrãtire împotriva
lui Dumnezeu ºi aceastã rebeliune ºi-a atins
punctul culminant la rãstignirea lui Isus.
Pãcatul cel mai mare de astãzi este de a nu
„crede“ în Isus (cf. 3:18; 15:22, 24). Cei mai
mulþi nu se recunosc de bunã voie vinovaþi
de pãcat. Ei sunt gata sã-ºi admitã defectele,
viciile ºi chiar crimele. Dar pãcatul este
împotriva lui Dumnezeu, iar oamenii au supri-
mat adevãrul lui Dumnezeu (cf. Rom. 1:18,
21, 25, 28). Lucrarea plinã de forþã a Duhului
Sfânt este necesarã pentru a-i convinge pe
oameni de starea lor disperatã ºi pentru a-i
determina sã-ºi recunoascã vinovãþia. 

16:10. Rãstignindu-L pe Isus, evreii au
arãtat cã L-au considerat pãcãtos, pentru cã
numai un om rãu era spânzurat pe un lemn,
ajungând astfel sub blestemul lui Dumnezeu
(Deut. 21:23; Gal. 3.13). Dar învierea ºi
înãlþarea la cer au demonstrat cã Isus este Ro-
bul neprihãnit al lui Dumnezeu (Fapte 3:14-
15; Is. 53:11). Duhul îi convinge pe oameni
de concepþiile lor eronate referitoare la Isus
atunci când Evanghelia, care subliniazã învi-
erea, este proclamatã (1 Cor. 15:3-4).

16:11. Al treilea domeniu al lucrãrii de
convingere a Duhului este judecata. Moartea
ºi învierea lui Isus au reprezentat condam-
narea lui Satan (12:31; Col. 2:15), stãpâni-
torul lumii acesteia (cf. Ioan 14:30). Prin
moartea lui Isus, El l-a înfrânt pe diavol, care
avea „puterea morþii“ (Evr. 2:14) (Deºi  a fost
înfrânt la cruce, Satan este încã activ   [1 Pet.
5:8]. Dar, asemenea unui criminal condamnat,
„execuþia“ lui se apropie [Apoc. 20:2, 7-10].)

Oamenii rãzvrãtiþi ar trebui sã ia aminte
la înfrângerea lui Satan ºi sã se teamã de
Domnul care are puterea de a judeca. Atunci
când mesajul judecãþii (atât al lui Satan cât ºi
al omului) este proclamat, Duhul îi convinge
pe oameni ºi îi pregãteºte pentru mântuire
(cf. Fapte 17:30-31).

16:12-13. Ucenicii nu puteau primi mai
multe adevãruri spirituale atunci. Inimile le
erau grele, preocuparea lor era sã obþinã
poziþii cât mai înalte în împãrãþia pãmân-
teascã, deci nu vedeau necesitatea morþii lui
Isus. Tristeþea cauzatã de plecarea Lui ºi
spaima produsã de profeþia referitoare la
existenþa unui trãdãtor printre ei, împreunã cu

prezicerea cã ei înºiºi Îl vor pãrãsi pe Dom-
nul, i-au fãcut incapabili sã mai primeascã
adevãruri spirituale. Dar Duhul adevãrului
(cf. 15:26) va veni dupã moartea lui Isus
pentru a-i cãlãuzi pe apostoli în… adevãrul
referitor la Isus ºi lucrarea Sa.

Duhul, a spus Isus, nu îi învãþa pe uce-
nici de la El (i.e., din iniþiativa Lui), ci îi va
învãþa tot ce va fi auzit de la Tatãl. Aceastã
afirmaþie ne aratã interdependenþa dintre
Persoanele Trinitãþii. Tatãl va spune Duhului
ce sã îi înveþe pe apostoli despre Fiul.

De asemenea, Duhul îi va învãþa despre
lucrurile viitoare. Aceastã afirmaþie ne ajutã
sã înþelegem promisiunea: El are sã vã
cãlãuzeascã în tot adevãrul. Aceasta a fost
o promisiune pentru apostoli cã înþelegerea
parþialã pe care o aveau despre persoana ºi
lucrarea lui Isus, Mesia, va fi completatã
atunci când Duhul îi va învãþa care este sem-
nificaþia evenimentelor iminente (crucea ºi
învierea), precum ºi adevãrurile referitoare la
revenirea lui Isus (cf. 1 Cor. 2:10). Cãrþile
Noului Testament sunt împlinirea acestei
misiuni a Duhului de învãþare a apostolilor.

16:14-15. Pentru cã Isus este Logos-ul,
revelaþia Tatãlui (sau aºa cum spune Pavel:
„chipul Dumnezeului celui nevãzut“ [Col.
1:15]), tot ce are Tatãl, este ºi al Fiului. Du-
hul adevãrului L-a „proslãvit“ pe Isus atunci
când El a revelat apostolilor lucruri referi-
toare la persoana ºi lucrarea Logos-ului (va
lua din ce este al Meu, ºi vã va descoperi).
Duhul a lucrat în minþile apostolilor astfel
încât ei au putut percepe, înþelege ºi sã-i
înveþe pe alþii despre Mântuitorul.

I. Prezicerea schimbãrilor (16:16-33)
Isus a schimbat subiectul învãþãturilor,

trecând de la lucrarea viitoare a Duhului la
ceea ce îi aºtepta în viitorul imediat. Isus va
reapare într-o zi, dar pânã atunci partea apos-
tolilor va fi tristeþea, durerea ºi înfrângerea
spiritualã. Dar la revenirea Lui partea lor va
fi bucuria, rugãciunea ºi pacea.

16:16. Cuvintele peste puþinã vreme
i-au descumpãnit pe ucenici (ºi probabil ºi
pe primii cititori ai Evangheliei lui Ioan).
De asemenea, promisiunea: Mã veþi vedea
nu a fost înþeleasã imediat. S-a referit Isus
la (a) venirea Duhului Sfânt sau (b) la a doua
Sa venire sau (c) la scurta Sa lucrare de 40
de zile dintre înviere ºi înãlþarea la cer?
Ultima interpretare se potriveºte cel mai bine
pasajului.
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16:17-18. Ucenicii au fost derutaþi în
privinþa intervalului de timp. Cuvintele Ei
ziceau deci (în gr. timpul imperf.; „continuau
sã întrebe“, NIV — n.tr.) aratã cã a avut loc
un dialog lung între ucenici fãrã sã se
gãseascã un rãspuns. Ei nu puteau împãca
afirmaþiile lui Isus pentru cã El a spus: (a)
Peste puþinã vreme ei nu-L vor vedea, (b) Îl
vor vedea ºi (c) Se duce la Tatãl. Numai
moartea, învierea, lucrarea Sa post-înviere ºi
înãlþarea la cer vor clarifica sensul acestor
afirmaþii.

16:19-20. Fiind Marele Învãþãtor, Isus a
înþeles confuzia ucenicilor Sãi. El nu a expli-
cat sensul învãþãturilor Sale; ºtia cã  totul
va deveni clar o datã cu trecerea timpului
ºi cu ajutorul lucrãrii de învãþare a Duhului
(cf. v. 12-13). Adevãrat, adevãrat vã spun
(cf. comentariilor de la 1:51) introduce o pre-
zicere solemnã a tristeþii lor viitoare care va
fi urmatã de bucurie. Moartea Lui va fi o  ago-
nie amarã pentru ei, dar lumea se va bucura
din cauza ei. Cu toate acestea, moartea lui
Mesia, chiar evenimentul din cauza cãruia
vor plânge ºi se vor tângui, le va aduce bucu-
rie: întristarea voastrã se va preface în
bucurie. Învierea Lui ºi lucrarea Duhului de
interpretare a sensului evenimentelor îi va
convinge cã moartea Lui a fost necesarã pen-
tru iertarea lor de pãcate. Mai târziu Biserica
se va bucura de moartea Lui (cf. 1 Cor. 1:23;
2:2).

16:21-22. Isus a folosit un exemplu pen-
tru a explica adevãrul cã durerile sunt
înlocuite de bucurie: durerile naºterii urmate
de bucuria unei vieþi noi atunci când s-a nãs-
cut pruncul. Ucenicii intrau în etapa durerii
(acum sunteþi plini de întristare), dar…
bucuria era aproape. Când L-au vãzut dupã
înviere, bucuria lor a erupt — o bucurie care
nu se va încheia niciodatã pentru cã El a
murit o datã pentru totdeauna ºi acum trãieºte
veºnic (cf. Rom. 6:9-10; Luca 24:33-52; Evr.
7:24-25).

16:23-24. Evenimentele viitoare au dus
la relaþii schimbate. Pentru cã Isus nu va mai
fi cu ei în mod fizic (În ziua aceea înseamnã
dupã înãlþarea la cer), ei nu Îl vor mai putea
întreba. Dar Duhul Sfânt îi va ajuta (v. 13-15).

Adevãrat, adevãrat, vã spun introduce
iarãºi o afirmaþie importantã. Ei vor fi
ambasadorii Lui ºi de aceea vor avea dreptul
de a cere de la Tatãl… orice lucru de care
vor avea nevoie pentru împlinirea voii Sale.
Cuvintele în Numele Meu nu reprezintã o
formulã magicã care îi permite celui care o
foloseºte sã-ºi împlineascã voia lui; aceste
cuvinte leagã cererile de împlinirea voii

Tatãlui de cãtre Fiul (cf. „în Numele Meu“
din 14:13-14; 15:16; 16:24, 26). Pânã atunci
ucenicii nu s-au rugat în Numele lui Isus. Dar
de acum vor face acest lucru datoritã morþii
lui Isus ºi a venirii Duhului care le va da
puterea de a intra în noul plan al lui Dumne-
zeu pentru Epoca Bisericii. Rugãciunile ascul-
tate fac ca bucuria sã fie deplinã (cf. 15:11;
16:22), pentru cã Dumnezeu lucreazã în ei.

16:25. Deºi Isus era Marele Învãþãtor
care i-a învãþat pe ucenicii Sãi timp de trei ani
prin exemplu ºi cuvânt, capacitatea lor de a
înþelege revelaþia Tatãlui a rãmas limitatã
(14:9; cf. 2:22; 6:60; 13:7, 15-17). Vorbirea
tainicã (V-am spus… în pilde) va ceda locul
vorbirii clare. În învãþãturile Sale de dupã
înviere, Isus a vorbit desluºit despre Tatãl
(cf. Ioan 14:25-26).

16:26-27. Ziua nouã care se apropia le
va aduce ucenicilor intimitate cu Tatãl ºi cla-
ritate a înþelegerii. Ucenicii vor avea acces
personal direct la Tatãl… în Numele Lui,
adicã prin Isus (cf. „în Numele Meu“ din
14:13-14; 15:16; 16:24). Nu mai era necesar
ca Isus sã Se roage pentru ei, deoarece puteau
sã se roage ei înºiºi. Acest adevãr nu contra-
zice promisiunea lui Hristos de a mijloci pen-
tru învingerea pãcatului credinciosului (cf.
Rom. 8:34; 1 Ioan 2:1-2). Numai copiii au
privilegiul accesului la Tatãl lor (Rom. 5:2).

16:28. Isus ªi-a rezumat lucrarea într-o
singurã propoziþie: întruparea Lui (Am ieºit
de la Tatãl), starea Lui de umilinþã (am venit
în lume) ºi învierea, înãlþarea ºi glorificarea
Lui (acum las lumea, ºi Mã duc la Tatãl).
Acestea sunt lucrurile în care au ajuns sã
creadã ucenicii.

16:29-30. Ucenicii lui Isus I-au rãspuns
cã acum înþelegeau ºi credeau învãþãtura Lui.
Au înþeles cã învãþãtura era atât de clarã încât
recunoaºterea omniscienþei lui Isus (ºtii toate
lucrurile) ºi a originii Lui divine (ai ieºit de
la Dumnezeu) era singura reacþie corespun-
zãtoare.

16:31-32. Cu toate cã ucenicii au fost
oneºti ºi sinceri în afirmarea credinþei lor (v.
30), Isus le-a cunoscut limitele mult mai bine
decât ºi le cunoºteau ei înºiºi (cf. 2:24-25).
Cuvintele: Acum credeþi? aratã cã ucenicii
credeau, dar încã nu aveau credinþa completã
sau puternicã pe care o vor avea dupã moar-
tea ºi învierea lui Isus ºi dupã venirea
Duhului. Cuvintele veþi fi risipiþi fiecare se
referã la împlinirea profeþiei lui Zaharia
despre Pãstorul (Mesia) lovit din hotãrârea
Domnului Atotputernic, care a dus la împrãº-
tierea oilor (Zah. 13:7). Cu toatã loialitatea,
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credinþa ºi dragostea ucenicilor, peste puþin
timp ei L-au pãrãsit în mod lamentabil.
Profeþia Lui: Mã veþi lãsa singur s-a împli-
nit când ucenicii L-au pãrãsit (Mat. 26:56)
când a fost arestat ºi când Petru a negat cã-L
cunoaºte (Ioan 18:17, 25-26). Dar Tatãl nu
L-a pãrãsit; nu sunt singur, cãci Tatãl este
cu Mine (cf. 8:29; Ps. 23:4; 73:25-26), deºi
L-a pãrãsit totuºi atunci când a fost pe cruce
(Mat. 27:46).

16:33. Învãþãturile lui Isus despre aceste
lucruri (cap. 14-16) au avut scopul sã-i
întãreascã, sã le dea pace în El. Credincioºii
au o existenþã dublã: ei sunt în Hristos ºi în
lume. În unirea cu Isus ucenicii au pace, dar
lumea exercitã o presiune ostilã. Sistemul de
valori al lumii, duºmanul lui Dumnezeu ºi al
poporului Sãu, s-a opus mesajului ºi lucrãrii
lui Isus (cf. 1:5, 10; 7:7). Dar Isus a câºtigat
victoria asupra acestui sistem; El a biruit
lumea. Fiind „cel tare“ care a venit ºi a dis-
trus împãrãþia lui Satan (Mat. 12:25-29), Isus
este Biruitorul. Isus a vrut ca ucenicii sã-ºi
aducã aminte de acest lucru ºi sã se bucure de
victoria Lui. Îndrãzniþi înseamnã „Fiþi cura-
joºi“. (În Noul Testament cuvântul tharseô
[„fiþi tari, fiþi curajoºi, îmbãrbãtaþi-vã“] a fost
rostit numai de Domnul [Mat. 9:2, 22; 14:27;
Mar. 6:50; 10:49; Ioan 16:33; Fapte 23.11].)
Pentru cã El a învins, ºi ei pot învinge în
unire cu El (Rom. 8:37).

J. Mijlocirea lui Isus (cap. 17)
1. CERERILE LUI ISUS PENTRU SINE 

ÎNSUªI (17:1-5)
Dupã spãlarea simbolicã a picioarelor

ucenicilor (13:1-30) ºi dupã învãþãturile date
de El apostolilor (14-16), Isus S-a rugat.
Aceastã rugãciune din Ioan 17 a fost numitã
„rugãciunea de mare preot a Domnului“ ºi
„rugãciunea Domnului“.

Isus ªi-a încheiat învãþãturile date uceni-
cilor cu un strigãt de victorie: „Eu am biruit
lumea“ (16:33). Anunþarea biruinþei anticipa
lucrarea Lui de pe cruce. Toatã lucrarea lui
Isus a fost fãcutã în ascultare de voia Tatãlui
(cf. Luca 4:42; 6:12; 11:1; Mat. 26:36).
Întorcându-Se iarãºi spre Tatãl Sãu, El S-a
rugat pentru Sine Însuºi (17:1-5), apoi pentru
apostoli (v. 6-19) ºi în final pentru viitorii
credincioºi (v. 20-26).

17:1. Isus Se putea apropia de Dumne-
zeu prin rugãciune datoritã relaþiei Lor Tatã-
Fiu. Tatã (cf. Mat. 6:9) a fost cuvântul cu
care ªi-a început El rugãciunea ºi a mai folo-
sit acest cuvânt încã de trei ori în aceastã

rugãciune (Ioan 17:5, 21, 24), împreunã cu
„Sfinte Tatã“ (v. 11) ºi „Neprihãnitule Tatã“
(v. 25). Isus a spus: a sosit ceasul. Planul
divin de rãscumpãrare s-a desfãºurat conform
hotãrârii lui Dumnezeu. De mai multe ori
înainte ceasul lui Isus nu sosise (2:4; 7:6, 8,
30; 8:20). Acum însã a sosit (cf. 12:23; 13.1).
Apoi Isus S-a rugat: Proslãveºte pe Fiul Tãu
(cf. 17:5). Aceastã cerere de glorificare in-
cludea susþinerea lui Isus în suferinþã, accep-
tarea sacrificiului Sãu, învierea Lui ºi restau-
rarea gloriei Lui originare. Scopul cererii a
fost ca Tatãl sã fie glorificat prin Fiul, ca
înþelepciunea, puterea ºi dragostea lui Dum-
nezeu sã fie cunoscute prin Isus. ªi credin-
cioºii trebuie sã-L glorifice pe Dumnezeu (v.
10); de fapt, acesta este scopul principal al
omului (Rom. 11:36; 16:27;  1 Cor. 10:31; Ef.
1:6, 12, 14; cf. Westminster Larger Catechism,
Întrebarea 1).

17:2. Cuvintele I-ai dat putere peste
orice fãpturã aratã cã rugãciunea de cerere a
lui Isus era în concordanþã cu planul lui Dum-
nezeu. Tatãl a fãcut ca Fiul sã domneascã
peste pãmânt (cf. Ps. 2). De aceea Fiul are
autoritatea sã judece (Ioan 5:27), sã-ªi ia
înapoi viaþa (sã învie; 10:18) ºi sã dea viaþa
veºnicã tuturor acelora pe care Tatãl i I-a
dat Lui. Isus spune de cinci ori în aceastã
rugãciune cã oamenii care sunt ai Lui i-au
fost daþi de Tatãl (17:2, 6 [de douã ori], 9, 24).

17:3. Viaþa veºnicã, aºa cum este definitã
aici de Isus, înseamnã experienþa cunoaºterii
„singurului“ Dumnezeu adevãrat prin Fiul
Sãu (cf. Mat. 11:27). Este o relaþie personalã
de intimitate continuã ºi dinamicã. Cuvântul
cunoascã (ginôskôsin), aici la timpul prezent,
este folosit des în Septuaginta ºi uneori în
Noul Testament grecesc pentru a descrie inti-
mitatea unei relaþii sexuale (ex., Gen. 4:1;
Mat. 1:25). Deci o persoanã care-L cunoaºte
pe Dumnezeu are o relaþie personalã intimã
cu El. Iar aceastã relaþie este eternã, nu tem-
porarã. Viaþa veºnicã nu este doar o existenþã
fãrã sfârºit. Toþi vor exista veºnic (cf. Mat.
25:46), dar întrebarea este: În ce condiþii sau
în ce fel de relaþie îºi vor petrece eternitatea?

17:4-5. Rugãciunea lui Isus pentru Sine
Însuºi s-a bazat pe lucrarea Sa încheiatã (cf.
4:34) — Eu Te-am proslãvit (cf. 17:1) —
care însemna ascultare pânã la moarte (Fil.
2:8). Chiar dacã se afla încã în viitor, crucea
era o certitudine. El ªi-a repetat cererea
întoarcerii Sale la slava Lui originarã de la
Tatãl (cf. Ioan 17:1) pe baza certitudinii lucrã-
rii Sale terminate de pe cruce.

„Lucrarea“ pe care I-a dat-o Tatãl sã o
„facã“ se referã la unul din cele cinci lucruri
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din rugãciunea lui Isus date de Tatã Fiului:
(a) lucrarea (v. 4), (b) credincioºii (v. 2, 6, 9,
24), (c) slava (v. 5, 24), (d) cuvintele (v. 8)
ºi (e) un nume („În Numele dat de Tine“,
NIV; v. 11-12). La rândul Sãu, Fiul a dat
credincioºilor cuvintele lui Dumnezeu (v. 8,
14) ºi slava lui Dumnezeu (v. 22, 24).

2. MIJLOCIREA LUI ISUS PENTRU 
APOSTOLI (17:6-19)
Isus S-a rugat pentru ucenicii Lui înainte

de a-i alege (Luca 6:12), în timpul lucrãrii
Sale (Ioan 6:15), la sfârºitul lucrãrii Sale
(Luca 22:32), aici (Ioan 17:6-19) ºi mai târ-
ziu (în cer, Rom. 8:34; Evr. 7:25). Aceastã
rugãciune de mijlocire aratã preocuparea ºi
dragostea lui Isus pentru apostolii Sãi.

17:6-8. Mica turmã de ucenici a fost datã
de Tatãl Fiului (cf. v. 2, 9, 24). Ei au fost luaþi
din lume („lume“ apare de 18 ori în acest
capitol: v. 5-6, 9, 11 [de douã ori], 13, 14 [de
trei ori], 15, 16 [de douã ori], 18 [de douã
ori], 21, 23-25). Punerea lor deoparte a fost
alegerea prin care Tatãl i-a dat pe apostoli în
dar lui Isus Hristos (cf. 6:37). Prin cuvintele:
ei au pãzit Cuvântul Tãu, Isus ªi-a lãudat
ucenicii pentru cã au rãspuns mesajului lui
Dumnezeu în Isus Hristos. Ucenicii nu erau
perfecþi, dar devotamentul lor era real. Cre-
dinþa lor în Isus a fost o încredere în unirea Sa
cu Tatãl (17:8). Aceastã credinþã în Isus s-a
manifestat prin ascultarea de cuvintele Lui
pentru cã ei au crezut în misiunea Lui divinã
(cf. 16:27).

17:9-10. Rugãciunea lui Hristos (în v. 6-
19) îi privea în special pe cei unsprezece, cu
toate cã este valabil pentru toþi credincioºii.
Pânã acum El nu S-a „rugat“ pentru lume,
sistemul de valori ostil ºi necredincios. Aceas-
tã rugãciune se referã la douã lucruri: (a) pro-
tejarea ucenicilor („pãzeºte… pe aceia“, v.
11) ºi (b) sfinþirea lor („Sfinþeºte-i“, v. 11).
Lumea nu va fi protejatã în rebeliunea ei, nici
sfinþitã în necredinþa ei. Isus S-a rugat pentru
ei din cauã cã Îi aparþineau lui Dumnezeu prin
creaþie ºi din cauza alegerii lor (sunt ai Tãi).
Cuvintele lui Isus: tot ce este al Meu, este al
Tãu, ºi ce este al Tãu, este al Meu aratã
veridicitatea afirmaþiei lui Isus despre uni-
tatea, intimitatea ºi egalitatea Sa cu Tatãl.

În trecut Dumnezeu a locuit printre
oameni, în mijlocul cãrora ªi-a manifestat
gloria. Dar Dumnezeu ªi-a arãtat gloria ºi în
Isus (cf. 1:14). Apoi ucenicii L-au glorificat
ei pe Isus: Eu sunt proslãvit în ei. Acum, în
Epoca Bisericii, Duhul Sfânt Îl glorificã pe
Fiul (16:14) ºi credincioºii trebuie de aseme-
nea sã-L glorifice pe Fiul (Ef. 1:12).

17:11. Isus urma sã plece peste puþin
timp la Tatãl ºi sã-ªi lase ucenicii în lume.
Ei urmau sã rãmânã în lume pentru a duce la
îndeplinire planul lui Dumnezeu de rãspândire
a veºtii bune a rãscumpãrãrii ºi de înfiinþare a
Bisericii. O datã cu formarea Bisericii, isto-
ria lumii a devenit într-un sens, „o poveste cu
douã cetãþi“: cetatea lui Dumnezeu ºi cetatea
omului.

Pentru cã ucenicii vor fi în lume, Isus
S-a rugat pentru protecþia lor. Ostilitatea împo-
triva lui Dumnezeu, care s-a îndreptat împo-
triva lui Isus, se va îndrepta acum împotriva
micului grup de apostoli ºi apoi împotriva
multora dintre urmaºii lui Isus. Adresându-Se
lui Dumnezeu cu expresia: Sfinte Tatã, Isus
a arãtat deosebirea dintre Dumnezeu ºi crea-
turile pãcãtoase. Aceastã sfinþenie constituie
baza separãrii credincioºilor de lume. El îi va
„pãzi“ de pãcat ºi de duºmãnia lumii în
Numele Lui (cf. Prov. 18:10). În vremurile
biblice numele unei persoane reprezenta per-
soana respectivã.

De ce S-a rugat Isus pentru protecþia lor?
Pentru a promova unitatea dintre credincioºi,
dupã modelul unitãþii dintre Tatãl ºi Fiul:
pentru ca ei sã fie una, cum suntem ºi noi
(v. 21-22). Unitatea la care se face referire
aici este cea a voii ºi a scopului. Fiind prote-
jaþi de lume, ei vor fi uniþi în dorinþele lor de
a-L sluji ºi a-L glorifica pe Fiul.

17:12. Fiind Pãstorul cel Bun, Isus S-a
îngrijit de turma încredinþatã Lui de Tatãl.
Dar Iuda era o excepþie. Aici el este numit
fiul pierzãrii. Iuda nu a fost niciodatã oaie ºi
adevãratul sãu caracter s-a manifestat în cele
din urmã (cf. 13:11; 1 Ioan 2:19). El a fost o
„mlãdiþã neroditoare“ (moartã, NIV; cf.
comentariilor de la Ioan 15:2, 6). Iuda a fãcut
ce a vrut sã facã (L-a vândut pe Isus). Dar a
fost ºi instrumentul neºtiutor al lui Satan
(13:2, 27). Chiar ºi actele voliþionale libere
ale oamenilor fac parte din planul suveran al
lui Dumnezeu (cf. Fapte 2:23; 4:28). Astfel,
trãdarea lui Iuda a fost ca sã se împlineascã
(i.e., sã se umple într-un sens mai larg) cuvin-
tele Psalmului 41:9 referitoare la trãdarea lui
David de cãtre prietenul sãu.

17:13. Cuvintele mângâietoare spuse de
Isus (spun aceste lucruri) ucenicilor Sãi
le-au fost de mare ajutor. Dupã suferinþele
Sale, ei ºi-au amintit cuvintele Lui ºi au expe-
rimentat bucuria Lui deplinã. Ei s-au bucurat
pentru cã au ºtiut din cuvintele Lui cã El l-a
biruit pe cel rãu ºi le-a adus viaþã veºnicã.

17:14. Mijlocirea lui Isus pentru ucenici
a continuat amintindu-le de (a) valoarea lor ºi
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(b) pericolul care se apropia. Ei erau valoroºi
pentru cã au primit Cuvântul lui Dumnezeu:
Le-am dat Cuvântul Tãu (cf. „le-am dat
cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu“, v. 8). Ei
se aflau în pericol pentru cã sistemul satanic
din lume i-a urât. Lumea i-a urât pentru cã
ei nu sunt din ea. Când credincioºii vorbesc
despre Isus Hristos, „tot ce este în lume —
pofta firii pãmânteºti, pofta ochilor ºi lãu-
dãroºia vieþii“ (1 Ioan 2:16) îºi pierde puterea
de atracþie. Devotamentul unui credincios
faþã de Domnul aratã cã valorile lumii sunt o
pierdere sau un gunoi (Fil. 3:8). Iar lumea
urãºte faptul cã valorile ei false sunt demas-
cate (cf. Ioan 3:20).

17:15. Planul lui Dumnezeu nu a fost
sã-i scoatã pe ucenici din pericol ºi opoziþie
(sã-i iei din lume), ci sã-i pãzeascã în mijlo-
cul conflictelor. Deºi Isus va fi luat peste
puþin timp din lume (v. 11), ucenicii Lui vor
rãmâne în ea. La fel ca Daniel în Babilon (Dan.
1-2; 4-6) ºi ca sfinþii din casa cezarului (Fil.
4:22), dorinþa lui Dumnezeu pentru urmaºii
Sãi este ca ei sã fie martori ai adevãrului în
mijlocul minciunilor satanice. Satan, cel rãu
(cf. Mat. 5:37; 1 Ioan 5:19), conducãtorul sis-
temului de valori al lumii, cautã sã facã tot ce
este posibil pentru a-i distruge pe credincioºi
(cf. Apoc. 2:10; 12:10), dar planul lui Dum-
nezeu va triumfa. Creºtinii nu trebuie sã iasã
din lume, ci sã-ºi pãstreze contactele semni-
ficative cu ea, încrezându-se în protecþia lui
Dumnezeu în timp ce mãrturisesc despre Isus.

17:16-17. Dupã cum Isus nu aparþine
sistemului satanic al lumii (Eu nu sunt din
lume; cf. v. 14), nici credincioºii nu aparþin
lumii. Ei aparþin Împãrãþiei cereºti (Col.
1:13) datoritã naºterii din nou (cf. Ioan 3:3).
Isus S-a rugat pentru protecþia ucenicilor
Sãi (17:11). Acum face a doua cerere pentru
ei: sfinþirea. Sfinþeºte-i înseamnã „pune-i
deoparte pentru o lucrare deosebitã“. Un
credincios trebuie sã fie separat de pãcatele,
valorile ºi scopurile lumii.

Instrumentul realizãrii acestei lucrãri de
sfinþire este adevãrul lui Dumnezeu. Adevã-
rul este comunicat prin Cuvântul lui Dum-
nezeu, care este atât personal cât ºi propo-
ziþional. Când mesajul despre Isus a fost
auzit, crezut ºi înþeles, inimile ºi minþile
ucenicilor au fost captivate. Schimbarea
modului lor de a gândi a dus la schimbarea
modului lor de a trãi. Acelaºi lucru este vala-
bil ºi în cazul credincioºilor de astãzi.
Aplicând Cuvântul lui Dumnezeu în vieþile
lor, ei sunt sfinþiþi — puºi deoparte pentru
Dumnezeu ºi schimbaþi în modul lor de viaþã

pentru a-L onora pe Dumnezeu (cf. 15:3).
Mesajul lui Dumnezeu i-a separat pe apostoli
de lume, astfel încât ei au împlinit voia Lui,
nu a lui Satan.

17:18. Isus este modelul fiecãrui credin-
cios. El a fost în lume, dar nu a fost din lume
(v. 14b, 16b). El a fost trimis… în lume cu o
misiune de cãtre Tatãl Sãu. La fel este ºi cre-
dinciosul trimis… în lume cu o misiune de
cãtre Fiul, pentru a-L face de cunoscut pe
Tatãl (cf. 20:21). Pentru cã rugãciunea lui
Isus nu s-a limitat doar la apostolii pe care-i
avea lângã El (cf. 17:20), acest pasaj este
similar cu Marea Însãrcinare (Mat. 28:18-
20). Fiecare creºtin trebuie sã se considere
un misionar a cãrui sarcinã este sã comunice
adevãrul lui Dumnezeu altor oameni.

17:19. Isus Însuºi s-a sfinþit în folosul
ucenicilor. În ce sens a avut nevoie Isus sã se
„sfinþeascã“? Nu era El deja pus deoparte
pentru Dumnezeu ºi separat de lume? Da, dar
aceastã sfinþire se referã la punerea Lui deo-
parte ºi la dedicarea Lui pentru moartea Sa.
Iar scopul morþii Sale a fost ca ºi ei sã fie
sfinþiþi prin adevãr (lit., „în adevãr“). Acest
lucru înseamnã cã adevãrul lui Dumnezeu
este mijlocul sfinþirii (cf. comentariilor de la
v. 17). Scopul morþii lui Hristos este dedica-
rea sau separarea credincioºilor pentru Dum-
nezeu ºi planul Lui.

3. MIJLOCIREA LUI ISUS PENTRU 
CREDINCIOªII DIN VIITOR (17:20-26)
17:20. Ultima parte a rugãciunii lui Isus

(v. 20-26) a fost pentru credincioºii din viitor
care vor veni la El prin cuvântul apostolilor.
În Epoca Bisericii toþi creºtinii au venit la
Hristos direct sau indirect prin mãrturia apos-
tolilor. Isus a ºtiut cã misiunea va avea suc-
ces. El va muri ºi va învia, va trimite Duhul,
apostolii vor predica, oamenii se vor converti
ºi Biserica va fi formatã. Aºa cum fiecare
mare preot din Israel purta numele seminþi-
ilor înaintea lui Dumnezeu în cortul întâlnirii
ºi în Templu (cf. Ex. 28:9-12, 21-29), Isus,
adevãratul Mare Preot, îi aducea acum pe
credincioºii din viitor în prezenþa sfântã a
Tatãlui Sãu ceresc (cf. Evr. 4:14-5:12; 7:24-
8:2).

17:21. Isus a cerut pentru credincioºii
din viitor unitate (cf. v. 11, 22). Acest verset
este favoritul promotorilor actualei miºcãri
ecumenice. Trebuie sã recunoaºtem cã o bise-
ricã dezbinatã este în multe sensuri o ruºine.
Dar soluþia nu este unitatea instituþionalã.
Isus nu S-a rugat pentru o Bisericã unicã ºi
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327

Ioan.qxd  04.01.2005  21:59  Page 327



ecumenicã, în care ereziile doctrinare sã fie
menþinute împreunã cu doctrinele sãnãtoase.
În loc de acest lucru, Isus S-a rugat pentru
unitatea dragostei, unitatea ascultãrii de
Dumnezeu ºi de Cuvântul Sãu ºi pentru
devotamentul comun faþã de voia Lui. Existã
mari diferenþe între uniformitate, uniune ºi
unitate.

Toþi credincioºii aparþin unicului trup al
lui Hristos (1 Cor. 12:13) ºi unitatea lor spiri-
tualã trebuie sã se manifeste în modul lor de
a trãi. Unitatea doritã de Hristos pentru
Biserica Lui este aceeaºi unitate care existã
între Fiul ºi Tatãl: cum Tu, Tatã, eºti în
Mine, ºi Eu în Tine (cf. Ioan 10:38; 17:11,
23). Tatãl ªi-a înfãptuit lucrarea prin Fiul ºi
Fiul a fãcut întotdeauna ceea ce era plãcut
Tatãlui (5:30; 8:29). Aceastã unitate spiritu-
alã trebuie sã fie modelul de urmat în Bise-
ricã. Fãrã unitate cu Isus ºi cu Tatãl (ei… în
noi), creºtinii nu pot face nimic (15:5). Sco-
pul vieþilor lor este sã facã voia Tatãlui.

Unitatea ucenicilor cu Isus ca trup al Sãu
va avea drept rezultat: ca lumea sã creadã cã
Tu M-ai trimis (cf. 17:23).

17:22-23. Slava pe care a dat-o Hristos
Bisericii se poate referi la slava crucii (cf. v.
1-5). Primind ºi meditând la semnificaþia lu-
crãrii ispãºitoare a lui Isus, Biserica va fi
unitã în privinþa scopurilor lui Dumnezeu ºi a
planului Sãu de rãscumpãrare. Unitatea din-
tre creºtini (pentru ca ei sã fie una) este
iarãºi asemãnatã cu unitatea dintre Fiul ºi Ta-
tãl (cum ºi noi suntem una; cf. v. 11, 21).
Aceastã unitate este consolidatã prin locuirea
lui Hristos în credincioºi (Eu în ei).

Scopul unitãþii credincioºilor unul cu celã-
lalt ºi cu Dumnezeu este dublu: (a) pentru ca
lumea sã creadã în misiunea divinã a Fiului
(ca sã cunoascã lumea cã Tu M-ai trimis) ºi
(b) pentru ca lumea sã-ºi dea seama cã
dragostea lui Dumnezeu pentru credincioºi
este profundã, intimã ºi durabilã, aºa cum este
dragostea Lui pentru Fiul Sãu unic (cf. 2:26).

17:24. Legãtura ºi pãrtãºia pe care o au
ucenicii cu Isus în aceastã viaþã vor creºte în
eternitate. Scopul mântuirii credinciosului
este glorificarea viitoare, care înseamnã a fi
cu Isus (cf. 14:3; Col. 3:4; 1 Tes. 4:17). Ulti-
mul testament ºi ultima dorinþã a lui Isus
(vreau, thelô) este ca ucenicii sã intre (sã
vadã) în slava Lui (Evr. 2:10). Aceastã slavã
a fost slava avutã de Isus de la Tatãl ºi pe
care o va avea din nou (Ioan 17:5). Testa-
mentul Lui a fost pecetluit prin moartea ºi
învierea Sa. Pentru cã voia Sa este identicã cu

voia Tatãlui (4:34; 5:30; 6:38), se va împlini
cu certitudine.

17:25-26. Rugãciunea lui Isus pentru
credincioºi se încheie cu un apel: Neprihã-
nitule Tatã. Cuvântul tradus aici „neprihãnit“
nu apare des în Evanghelia lui Ioan (cf. 5:30;
7:24). Sensul lui aici pare a fi de laudã adusã
de Isus Tatãlui pentru revelaþia Sa (cf. Mat.
11:25-26). Tatãl este drept (neprihãnit) ºi
lumea este nedreaptã (lumea nu Te-a cunos-
cut). Isus L-a cunoscut, revelat (Ioan 17:6) ºi
glorificat (v. 4) pe Tatãl, iar creºtinii trebuie
sã facã la fel. Esenþa lui Dumnezeu este
dragostea (1 Ioan 4:8). Isus a fãcut de cunos-
cut lumii pe Tatãl ºi dragostea Lui prin
moartea Sa. Iar Tatãl ªi-a fãcut de cunoscut
dragostea pentru Fiul ridicându-L în glorie.
Scopul lui Isus în revelarea Tatãlui a fost ca
toþi creºtinii sã continue sã creascã în acea
dragoste (pentru ca dragostea Tatãlui pen-
tru Fiul sã fie în ei) ºi sã se bucure de pre-
zenþa personalã a lui Isus în vieþile lor (ºi Eu
sã fiu în ei).

Cererile lui Isus pentru credincioºi sunt
patru: protejarea (Ioan 17:11), sfinþirea (v.
17), unitatea (v. 11, 21-22) ºi participarea la
gloria lui Isus (v. 24). Aceastã rugãciune a
fost ascultatã cu siguranþã (cf. 11:42; 1 Ioan
5:14).

IV. Suferinþele ºi învierea lui Isus 
(cap. 18-20)

A. Arestarea lui Isus (18:1-11)
18:1. Isus a plecat din camera unde a

mâncat ultima Cinã cu ucenicii Sãi, dincolo
de pârâul Chedron, spre est. Chedronul, as-
tãzi Wodi en-Nar, este o vale sau o albie a
unui torent care începe în nordul Ierusalimu-
lui ºi trece printre muntele Templului ºi Mun-
tele Mãslinilor în drumul ei spre Marea Moar-
tã. David a fost trãdat de un prieten (Ahitofel)
în timp ce traversa Chedronul ºi se îndrepta
spre Muntele Mãslinilor (2 Sam. 15:23, 30-
31). La fel ºi Isus a fost trãdat de „prietenul
Sãu de încredere“, Iuda, în timp ce traversa
Chedronul ºi mergea spre Muntele Mãslini-
lor. „Grãdina“ (de mãslini, NIV) era un loc
unde Isus ºi ucenicii Lui veneau în fiecare
noapte sã doarmã când se aflau în Ierusalim
(Luca 21:37). În timpul sãrbãtorilor (ex.,
Paºtele) mii de evrei veneau la Ierusalim ºi
cei mai mulþi dintre ei trebuiau sã stea în cor-
turi sau în adãposturi temporare.

18:2-3. „Iubirea de bani este rãdãcina
tuturor relelor“ (1 Tim. 6:10). Deci nu este
surprinzãtor faptul cã Iuda, vânzãtorul, L-a
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trãdat pe Isus pentru bani (Ioan 12:4-6; Mat.
26:14-16). Iuda nu a fost un monstru ieºit din
comun, ci un om obiºnuit prins în capcana
unui pãcat rãspândit (lãcomia) pe care Satan
l-a folosit. Iuda cunoºtea obiceiurile lui Isus,
ºi fapta sa contrasteazã puternic cu dragostea
altruistã a lui Isus. Ostaºii, aprozii trimeºi de
preoþii cei mai de seamã ºi Farisei s-au unit
în ostilitatea lor faþã de Isus. Ceata de soldaþi
romani era de fapt o cohortã (speiran, a zecea
parte dintr-o legiune), formatã din 600 de
soldaþi. Probabil cã au primit ordinul sã-L
prindã pe acest insurgent care afirma cã este
un fel de rege.

18:4. Isus ºtia tot ce avea sã I se întâm-
ple. Nu a fost luat prin surprindere, ci S-a ofe-
rit de bunã voie spre sacrificiu (10:14, 17-
18). Mai înainte, în timpul lucrãrii Sale, Isus
a refuzat sã fie fãcut un rege care s-ar fi bucu-
rat de o mare popularitate (6:15). Scena din
18:4 este în acelaºi timp dramaticã ºi ironicã.
Iuda a venit cu soldaþii ºi conducãtorii reli-
gioºi sã-L prindã pe Isus cu forþa. Dar Isus
S-a prezentat singur în faþa lor (ucenicii
adormiserã; Luca 22:45-46); deºi neînarmat,
El deþinea controlul situaþiei. În întunericul
nopþii, El ar fi putut fugi, aºa cum o vor face
ucenicii peste puþin timp (cf. Mar. 14:50). În
loc sã fugã, El S-a predat.

18:5-6. Cuvintele Lui: Eu sunt i-a des-
cumpãnit ºi s-au dat înapoi, cãzând la pã-
mânt, fãrã îndoialã datoritã mãreþiei cuvin-
telor Lui (cf. 7:45-46). Expresia Eu sunt este
ambiguã ºi se poate referi la divinitatea lui
Isus (Ex. 3:14; Ioan 8:58), sau a servit numai
la identificarea Sa (ca în 9:9).

18:7-9. Fiind Pãstorul cel Bun, Isus ªi-a
dat viaþa pentru oi (10:11). Protejarea aposto-
lilor a fost un exemplu perfect al ispãºirii
Sale substituþionale. El a murit nu numai pen-
tru ei, ci ºi în locul lor.  Ca Pãstorul cel Bun,
El nu a pierdut nici una din oile care I-au fost
încredinþate, ci a împlinit voia Tatãlui Sãu
pentru apostoli (6:38) ºi propriul Sãu cuvânt
profetic (6:39). 

18:10. Petru a promis cã va muri pentru
Isus (Mat. 26:33-35) ºi s-a gândit probabil cã
L-ar putea salva pe Isus, sau cel puþin ar
cãdea luptând. Fãrã îndoialã cã era mai pri-
ceput la pescuit decât la mânuirea sãbiei,
pentru cã a vrut sã taie capul robului marelui
preot… Malhu, nu doar urechea. Atât Luca
(22:50) cât ºi Ioan precizeazã cã a fost ure-
chea dreaptã, fapt ce constituie o dovadã
incidentalã a credibilitãþii istorice a acestor
cãrþi ale Evangheliei. (Luca adaugã cã Isus a

vindecat urechea omului [Luca 22:51], o
uimitoare dovadã de dragoste faþã de duºma-
nii Sãi!) Loialitatea orbeascã a lui Petru este
miºcãtoare, dar el nu a înþeles planul lui Dum-
nezeu. Râvna fãrã cunoºtinþã în religie îi duce
deseori pe oameni în rãtãcire (cf. Rom. 10:2).

18:11. Mai devreme în aceeaºi searã, Isus
l-a mustrat pe Petru (13:6-11). Acum îl mus-
trã din nou, de data aceasta pentru cã nu a
înþeles voia lui Dumnezeu. În pofida multelor
învãþãturi despre apropierea morþii Sale (3:14;
8:28; 12:32-33; cf. Luca 9:22), ucenicii nu au
înþeles necesitatea ei (cf. Luca 24.25). Paha-
rul pe care Tatãl L-a dat lui Isus se referã la
suferinþele ºi moartea pe care le va experi-
menta sub mânia lui Dumnezeu împotriva
pãcatului (Ps. 75:8; Is. 51:17, 22; Ier. 25:15;
Ez. 23:31-33). Cuvintele: paharul pe care
Mi l-a dat Tatãl aratã cã Isus a considerat
cã toate lucrurile care I se întâmplau fãceau
parte din planul suveran al lui Dumnezeu.
Întrebarea retoricã adresatã lui Petru a avut
scopul sã-i stimuleze gândirea. Isus a venit sã
îndeplineascã voia Tatãlui ºi acum va trebui
sã o accepte.

B. Judecata religioasã ºi dezicerile lui 
Petru (18:12-27)
18:12-14. Când Isus a fost prins, era

întuneric ºi seara foarte târziu. Isus avusese
deja o zi grea. Ucenicii Lui erau atât de
extenuaþi de programul ºi presiunile la care
fuseserã supuºi încât au adormit. Dar perioa-
da cât ei au dormit a fost pentru Isus timpul
unei crize profunde petrecute în rugãciune ºi
agonie (Mar. 14:33-41; Luca 22:44). Acum
Isus era legat ºi Se afla în mâinile duºmanilor
Sãi. Era singur pentru cã ucenicii Sãi s-au
împrãºtiat (Mat. 25:26; Ioan 16:32).

Judecata religioasã a început (cf. listei
celor ºase judecãþi ale lui Isus de la Mat.
26:57). Cuvintele: L-au dus întâi la Ana, ne
dau o informaþie care nu apare în celelalte
Evanghelii. Ana fusese numit mare preot de
cãtre Quirinus, guvernatorul Siriei, în anul 6
d.Hr. ºi a rãmas în funcþie pânã când a fost
demis de Valerius Gratus, procuratorul Iudeii
în anul 15 d.Hr. Conform legii evreieºti ma-
rele preot era ales pe viaþã, dar romanilor nu
le-a fost pe plac concentrarea puterii în
mâinile unui singur om ºi de aceea îi schim-
bau frecvent pe marii preoþi. Ana a fost urmat
de cinci din fii sãi ºi de ginerele sãu Caiafa
(vezi tabelul de la Fapte 4:6; cf. Luca 3:2).
Evident cã Ana a rãmas puterea din spatele
tronului; el a efectuat o anchetã preliminarã,
anterioarã judecãþii religioase oficiale a lui
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Isus. Caiafa… era mare preot în anul
acela, adicã în anul fatidic al morþii lui Isus.
Ioan le aminteºte cititorilor sãi de pro-
feþia neintenþionatã a lui Caiafa (Ioan 11:49-
52).

18:15-16. Dupã fuga imediatã din grãdi-
na cu mãslini, când mulþimea l-a luat pe Isus
iar ucenicii au fugit, doi ucenici s-au întors ºi
L-au urmat pe Domnul ºi pe duºmanii Lui
traversând Chedronul ºi intrând în oraº. Ei
erau Simon Petru ºi un alt ucenic. Celãlalt
ucenic este necunoscut, dar s-ar putea sã fi fost
Ioan, fiul lui Zebedei (cf. 20:2; 21:20, 24).
Ucenicul acesta îl cunoºtea pe marele preot
ºi de aceea a avut acces în curtea marelui
preot. Astfel a avut ocazia unicã de a vedea
ce se întâmplã ºi l-a ajutat ºi pe Petru sã intre
în curte.

18:17-18. Dezicerea lui Petru de Isus în
faþa unei „slujnice“ reprezintã un mare con-
trast faþã de lauda lui anterioarã cã îºi va da
viaþa pentru Isus (13:37) ºi de indignarea arã-
tatã de el prin tãierea urechii lui Malhu
(18:10). Desigur cã ºi celãlalt ucenic se afla
într-un mare pericol, dar el nu s-a dezis de
Isus. Petru stãtea lângã un foc… ºi se încãl-
zea pentru cã era frig în acea searã de primã-
varã, Ierusalimul aflându-se la 800 metri dea-
supra nivelului mãrii. Acest detaliu despre
seara friguroasã este o altã dovadã cã autorul
acestei cãrþi a fost un martor ocular.

18:19. Evenimentele din versetele 12-27
sunt ca o dramã prezentatã pe douã scene. Sce-
na numãrul unu a fost  pregãtitã (v. 12-14) în
timp ce acþiunea de pe scena a doua era în
curs de desfãºurare (v. 15-18). Apoi acþiunea
s-a mutat iarãºi pe scena întâi (v. 19-24) pen-
tru a reveni apoi la scena cealaltã (v. 25-27).

Anchetarea preliminarã a lui Isus ar pu-
tea fi asemãnatã cu ceea ce se întâmplã când
o persoanã arestatã ajunge la postul de po-
liþie. Ana a întrebat pe Isus despre oamenii
care i-au îmbrãþiºat concepþiile ºi despre na-
tura „învãþãturii“ Lui. Dacã exista teama de o
insurecþie (cf. 11:48), aceste întrebãri erau
normale.

18:20-21. Isus a rãspuns cã nu avea o sec-
tã sau o organizaþie secretã. Avea un cerc
apropiat de ucenici, dar învãþãtura Lui nu a
fost privatã. El a învãþat pe faþã ºi în locuri
publice (în sinagogã ºi în Templu). Oamenii
ºtiau despre ce a învãþat El ºi dacã exista
vreo „întrebare“ referitoare la conþinutul
învãþãturii Sale, rãspunsul era uºor de gãsit.
Isus nu a avut douã feluri de învãþãturi sau
douã adevãruri. El era nevinovat, dacã nu I
se putea dovedi vinovãþia. Deci, dacã aveau
acuzaþii substanþiale la adresa Lui, sã le

dovedeascã prin mãrturii. Bineînþeles cã ei
nu aveau acuzaþii clare la adresa Lui, deci au
cãutat sã-L prindã în cursã.

18:22-24. Unul din asistenþii lui Ana nu
a fost mulþumit de rãspunsul lui Isus ºi a dat
o palmã lui Isus. În timpul anchetei preli-
minare s-au comis mai multe ilegalitãþi, ºi
aceasta a fost una dintre ele. Nu era corect sã
încerci sã-l determini pe anchetat sã se acuze
singur ºi era greºit sã loveºti o persoanã
necondamnatã. Rãspunsul lui Isus nu s-a
referit la modul cum a vorbit (Aºa rãspunzi),
ci la conþinutul învãþãturii Sale (Dacã am
vorbit rãu…). Era mai uºor sã încerci sã
eviþi „binele“ („adevãrul“, NIV) sau sã-L re-
duci la tãcere pe cel care spune adevãrul,
decât sã încerci sã rãspunzi adevãrului. Ade-
vãrul are o putere inerentã de convingere ºi
cei care i se opun întâmpinã serioase dificul-
tãþi în negarea lui. Isus a subliniat acest lucru
ºi le-a demascat ipocrizia. Ei cunoºteau ade-
vãrul, dar iubeau minciuna. Vedeau lumina,
dar iubeau întunericul  (cf. 3:19; Rom. 1:18).
Dupã aceastã anchetã preliminarã, Ana L-a
trimis pe Isus ginerelui sãu Caiafa (cf. Ioan
18:13). 

18:25-27. În aceastã secþiune Petru s-a
dezis de Domnul a doua ºi a treia oarã. Trãda-
rea lui Petru este consemnatã de toate cele
patru Evanghelii, fapt ce aratã importanþa
acordatã de scriitorii Evangheliilor trãdãrii
conducãtorului ucenicilor. Pentru cã toþi oa-
menii greºesc ºi chiar mulþi creºtini de renu-
me au avut momentele lor de poticnire, dezi-
cerile lui Petru (ºi reabilitarea lui ulterioarã;
cf. cap. 21) sunt o mare mângâiere pastoralã.
Ultima dezicere a lui Petru a fost determinatã
de întrebarea unui om, rudã cu Malhu, cel pe
care Petru încercase sã-l omoare în grãdinã.
Imediat dupã ce Petru a negat a treia oarã
cã-L cunoaºte pe Isus, Domnul S-a uitat la el
(Luca 22:61) ºi el a plecat plângând cu amar
(Luca 22:62). Atunci a cântat cocoºul (cf.
Mat. 26:72-74), o împlinire a profeþiei lui
Isus (Ioan 13:38). (Marcu precizeazã cã
cocoºul a cântat de douã ori; vezi comentari-
ile de la Mar. 14:72.)  Cântatul unui cocoº ºi
mãgãriþa vorbitoare a lui Balaam reveleazã
suveranitatea lui Dumnezeu ºi desfãºurarea
tuturor evenimentelor conform planului ºi
timpului Sãu.

C. Judecata civilã (18:28-19:16)
18:28-29. Fiecare scriitor al Evangheli-

ilor a subliniat un anumit aspect al judecãrii,
morþii ºi învierii lui Isus. Ioan completeazã
materialul primelor trei Evanghelii. Numai el
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consemneazã ancheta lui Ana ºi relateazã
întâlnirea cu Pilat cu mai multe detalii ºi
observaþii psihologice. Ioan nu scrie despre
judecata în faþa Sinedriului evreiesc (Mar.
14:55-64) unde Isus a fost acuzat de blasfe-
mie. (Vezi lista celor ºase judecãþi ale lui Isus
de la Mat. 26:57.)

Pentru cã Sinedriul evreiesc nu avea
dreptul sã-L omoare pe Isus, cazul trebuia
adus înaintea guvernatorului roman, Pontius
Pilat (26-36 d.Hr.). De obicei guvernatorul
locuia la Cezareea, dar în timpul marilor sãr-
bãtori era prudent sã se afle în Ierusalim în
cazul unei revolte sau insurecþii. Paºtele era
deosebit de periculos, pentru cã emoþiile
evreilor erau stârnite de amintirea eliberãrii
lor din robie.

Locul unde se afla odaia de judecatã
(„palatul guvernatorului roman“, NIV; „pre-
toriu“, GBV) este disputat. Putea fi în Fortã-
reaþa Antonia, în partea de nord a Templului
sau într-unul dintre cele douã palate ale lui
Irod din vestul oraºului. Evreii nu puteau
intra în casa unui neevreu (în acest caz, oda-
ia de judecatã) dar puteau intra în curtea lui
sau sub colonade. Ironia este cã liderii evrei
erau preocupaþi sã nu se spurce (evitau
necurãþia ritualã), dar plãnuiau o crimã. 

18:30-31. Rãspunsul evreilor dat lui Pilat
aratã ostilitatea dintre ei. (Pilat era urât de ei
din cauza asprimii sale ºi fiindcã un neevreu
era conducãtor peste ei. Pilat îi dispreþuia, ºi
în cele din urmã evreii au obþinut ca Pilat
sã fie rechemat la Roma în anul 36 d.Hr.)
Pilat a refuzat sã fie cãlãul care sã aplice con-
damnarea doritã de ei. El ºtia ce se întâmpla.
Vãzuse intrarea triumfalã a lui Isus, care a
avut loc cu câteva zile înainte. ªtia cã invidia
era cauza acuzaþiilor lor împotriva lui Isus
(Mat. 27:18). Astfel Pilat a început un joc cu
evreii, a cãrui mizã era viaþa lui Isus. El a
refuzat sã facã ceva fãrã acuzaþii suficiente.
Acuzaþia de blasfemie a evreilor era greu de
dovedit ºi nu l-au putut convinge pe Pilat cã
meritã pedeapsa cu moartea conform legilor
civile romane. Evreii pierduserã dreptul ofi-
cial sã „omoare“, cu toate cã în unele cazuri
au avut loc execuþii prin lapidare (cf. Fapte
6:8-7:60). Isus devenise  popular ºi Sinedriul
Îl dorea mort ºi, dacã era posibil, sã fie exe-
cutat de romani. Sinedriul putea condamna la
moarte, dar numai romanii puteau executa
legal pedeapsa.

18:32. Ioan a explicat de ce Isus a fost
dat de evrei în mâinile romanilor. Execuþiile
evreieºti se fãceau de obicei prin lapidare,
sau împroºcarea cu pietre, care zdrobeau

oasele. Metoda romanã de execuþie era rãstig-
nirea. Au existat trei motive pentru rãstig-
nirea lui Isus de cãtre romani la instigarea
evreilor: (1) pentru a se împlini profeþiile
(ex., cã nici unul din oasele Lui nu vor fi
zdrobite; cf. 19:36-37); (b) pentru a-i include
ºi pe evrei ºi pe neevrei în vinovãþia colectivã
a faptei (cf. Fapte 2:23; 4:27); (c) pentru cã,
prin rãstignire, Isus a fost „înãlþat“ ca „ºar-
pele în pustie“ (cf. comentariilor de la 3:14).
O persoanã aflatã sub blestemul lui Dumne-
zeu trebuia pus (atârnat) pe un lemn ca semn
al judecãrii pãcatului (Deut. 21:23; Gal. 3:13).

18:33-34. Pilat a avut o întâlnire particu-
larã cu Isus (v. 33-38). El ºi-a dat seama cã în
împrejurãri normale evreii n-ar fi dat pe unul
de-al lor în mâinile romanilor, deci era ceva
ciudat în legãturã cu cazul acesta. Conform
lui Luca 23:2), ei L-au acuzat pe Isus de trei
lucruri: subminarea poporului evreu, opoziþia
faþã de impozitele datorate lui Cezar ºi afir-
maþia cã este „Hristosul, Împãratul“. Pilat a
început prin a-L întreba pe Isus dacã este
Împãratul Iudeilor. Isus l-a întrebat pe Pilat
dacã lucrul acesta venea de la el, sau dacã
alþii (evreii) i-au spus asta despre El. Isus îl
întreabã aici pe Pilat dacã este îngrijorat cã El
ar putea reprezenta vreo ameninþare politicã
pentru Roma, adicã dacã Îl considerã un re-
voluþionar.

18:35-36. Pilat a rãspuns sarcastic,
întrebându-L dacã era cumva ºi el Iudeu.
Bineînþeles cã pe el nu-l interesau problemele
evreilor, ci numai aspectele referitoare la
guvernarea civilã. Probabil cã Isus a fost pro-
fund întristat de faptul cã evreii, neamul Sãu
ºi conducãtorii lor religioºi L-au acuzat. În
prologul sãu, Ioan spune tristele cuvinte: „A
venit la ai Sãi ºi ai Sãi nu L-au primit“ (1:11).
Isus i-a rãspuns cã Roma nu trebuia sã se
teamã de o insurecþie politicã. El nu era un
zelot sau un conducãtor al gherilelor revolu-
þionare. Împãrãþia Lui nu era aºa. Nu este
din lumea aceasta; ea nu este de aici, este
din cer. Din acest motiv ea nu vine prin rebe-
liune, ci prin supunere faþã de Dumnezeu.
Sursa ei nu erau faptele violente ale oameni-
lor, ci naºterea din nou din cer, care transferã
omul din împãrãþia lui Satan în Împãrãþia lui
Dumnezeu (Col. 1:13; Ioan 3:3).

18:37. Pentru cã Isus a vorbit de o împã-
rãþie, Pilat a insistat asupra cuvântului „împã-
rat“. Atunci un Împãrat tot eºti! Isus… a
rãspuns afirmativ, apoi a precizat cã împã-
rãþia Sa nu se aseamãnã cu împãrãþia Romei.
Este o împãrãþie a adevãrului care eclipseazã
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toate celelalte împãrãþii. El a spus: Oricine
este din adevãr ascultã glasul Meu. În câte-
va cuvinte, Isus ªi-a afirmat divinitatea (Eu
pentru aceasta M-am nãscut ºi am venit în
lume) ºi lucrarea (ca sã mãrturisesc despre
adevãr). Mai târziu El a devenit judecãtorul
lui Pilat.

18:38. Întrebarea lui Pilat: Ce este ade-
vãrul? rãsunã de-a lungul secolelor. Care a
fost intenþia acestei întrebãri este un lucru
discutabil. Era dorinþa unui spirit meditativ
care voia sã ºtie ceea ce nimeni nu i-a putut
spune? Era un cinism filozofic referitor la
problema epistemologicã? Era indiferenþã
faþã de orice lucru nepractic ºi abstract? Sau
poate era iritarea produsã de rãspunsul lui
Isus? Toate acestea sunt interpretãri valide
ale cuvintelor lui Pilat. Dar important este cã
dintr-o datã Pilat s-a întors de la Cel care este
„adevãrul“ (14:6) fãrã sã mai asculte rãspun-
sul. Declararea de cãtre Pilat a nevinovãþiei
lui Isus este importantã. Isus va muri ca un
miel de Paºte, un miel de parte bãrbãteascã,
tânãr, fãrã cusur (Ex. 12:5).

18:39-40. Dupã ce a manifestat dezin-
teres faþã de adevãr, Pilat a manifestat ºi
indiferenþã faþã de justiþie. I-a lipsit curajul de
a-ºi susþine convingerile. Dacã Isus nu era
vinovat de toate acuzaþiile, atunci Pilat ar fi
trebuit sã-I dea drumul. Dar în loc de aceasta,
Pilat a început sã facã compromisuri pentru
a evita confruntarea cu un adevãr neplãcut
într-o situaþie dificilã. Mai întâi, când a aflat
cã Isus este din Galilea, L-a trimis la Irod
(Luca 23:6-7). În al doilea rând, Pilat a încer-
cat sã facã apel la mulþime (Ioan 18:38),
sperând sã evite astfel supunerea faþã de do-
rinþa marilor preoþi ºi a bãtrânilor poporului.
ªtiind cã Isus Se bucura de popularitate, a
crezut cã mulþimea Îl va prefera pe Isus, nu
pe Baraba. Dar conducãtorii s-au dovedit
foarte convingãtori (cf. Mat. 27:20). Oferta
de a-l elibera pe Baraba, vinovat de crimã ºi
insurecþie dovedeºte lipsa judecãþii sãnãtoase
a cuiva responsabil cu promovarea intere-
selor Romei.

19:1-3. În al treilea rând, Pilat… a pus
sã-L batã pe Isus. Fapta lui Pilat, conform lui
Luca (23:16) a fost o altã încercare de com-
promis. Spera ca mulþimea sã fie satisfãcutã
cu puþin sânge. Biciuirea romanã se executa
cu un bici de piele prevãzut cu bucãþi de
metal la capete. De multe ori omul biciuit
murea. Biciuirea, o cununã de spini ºi o
hainã de purpurã puse pe Isus în semn de
batjocorã, ridiculizarea prin cuvintele Plecã-
ciune, Împãratul Iudeilor! ºi lovirea cu pal-
me — toate acestea au contribuit la adânca

umilire a lui Isus, care S-a identificat cu pãca-
tul uman, fiind Robul Domnului (cf. Is. 50:6;
52:14-53:6). (Matei ºi Marcu au mai spus cã
Isus a fost scuipat de soldaþi [Mat. 27:30;
Mar. 15:19].) Spinii din cununa aºezatã pe
cap amintesc de spinii care sunt o consecinþã
a pãcatului uman (Gen. 3:18).

19:4-5. ªi aceastã încercare a lui Pilat de
a-L elibera pe Isus apelând la mulþime a dat
greº. Setea lor de sânge era nemãsuratã. Cuvin-
tele lui Pilat: Iatã omul! (latinã, Ecce homo)
au devenit celebre. Este ciudat faptul cã mai
multe afirmaþii ale lui Pilat l-au fãcut nemuri-
tor. Isus avea deja o înfãþiºare pateticã, era
plin de sânge, purtând cununa de spini ºi
haina de purpurã.

19:6-7. Conducãtorii evrei ºi-au mani-
festat ura faþã de Isus începând sã strige
cerându-I moartea. Rãstignirea era o moarte
ruºinoasã, rezervatã de obicei criminalilor,
robilor ºi mai ales revoluþionarilor. La înce-
put Pilat a refuzat sã fie cãlãul lor, dar apoi
conducãtorii i-au spus adevãratul lor motiv:
S-a fãcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu. Dupã
Legea aceasta, acuzaþia de blasfemie (Lev.
24:16) atrãgea dupã sine condamnarea la
moarte, dacã era doveditã. Cam în aceeaºi
vreme, soþia lui Pilat i-a transmis un mesaj
ciudat: „Sã n-ai nimic a face cu neprihãnitul
acesta; cãci astãzi am suferit mult în vis din
pricina Lui“ (Mat. 27:19).

19:8-11. Reacþia lui Pilat a fost frica.
Fiind pãgân, auzise poveºti despre zeii cu chip
uman care au venit la oameni ca sã-i judece.
Poate cã maiestatea solemnã a lui Isus ºi
afirmaþiile Sale legate de adevãr au început
sã-i convingã conºtiinþa. Refuzul lui Isus de
a da un rãspuns la întrebarea lui Pilat: De
unde eºti Tu? împlineau cuvintele profeþiei
din Isaia 53:7.

Pilat a avut posibilitatea sã primeascã
adevãrul, dar nu s-a ridicat la înãlþimea oca-
ziei. Deranjat de tãcerea lui Isus, a întrebat:
Nu ºtii cã am putere…? Adevãrat, Pilat
avea putere, dar el era doar un pion. Totuºi a
fost responsabil pentru hotãrârile sale (cf.
Fapte 4:27-28; 1 Cor. 2:8). În realitate, Dum-
nezeu este Singurul care are puterea deplinã.
Pilat, a spus Isus, se afla sub puterea lui Dum-
nezeu ºi de aceea era rãspunzãtor înaintea
Lui: cine Mã dã în mâinile tale, are un mai
mare pãcat. La cine S-a referit Isus prin
aceste cuvinte: la Iuda, la Satan, la Caiafa, la
preoþi sau la poporul evreu? Probabil cã
alegerea cea mai bunã este Caiafa, pentru cã
el este cel care l-a dat pe Isus în mâinile lui
Pilat. Pilat a fost vinovat (cf. cuvintelor din
Crezul apostolic: „a suferit sub Pilat din
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Pont“). Dar Isus a aºezat o mai mare vino-
vãþie asupra lui Caiafa, cel care purta rãspun-
derea (cf. Ioan 11:49-50; 18:13-14).

19:12-13. Pilat, probabil convins profund
de adevãr, a vrut sã-I dea drumul lui Isus,
dar Iudeii au iniþiat un nou atac. A-L lãsa pe
Isus liber, a fost argumentul lor, însemna a
arãta lipsã de loialitate faþã de „Cezar“. Titlul
prieten cu Cezarul (latinã, amicus Caesaris)
era important. Pe tron se afla Tiberiu, un om
bolnav, suspicios ºi deseori violent. Pilat avea
multe de ascuns ºi dorea sã evite ca un raport
nefavorabil sã ajungã la ºeful sãu. Dacã tre-
buia sã aleagã între manifestarea loialitãþii
sale faþã de Roma ºi apãrarea unui evreu
ciudat ºi dispreþuit, nu a stat pe gânduri în
privinþa alegerii sale. Dilema trebuia rezol-
vatã, aºa cã Pilat a luat o hotãrâre oficialã.

19:14-16. Conform sistemului roman,
ceasul al ºaselea era ora 6 dimineaþa (dar unii
cercetãtori cred cã este amiaza; cf. comen-
tariilor de la 1:39; 4:6). Era ziua Pregãtirii
Paºtelor (i.e., vineri). Aceea a fost adevãrata
zi de Paºte, când a murit Isus. Dar mai era
ºi ziua pregãtirii pentru sãrbãtoarea de ºapte
zile a Azimilor, care urma imediat dupã ziua
Paºtelui ºi care era numitã uneori Sãptã-
mâna Paºtelor (cf. Luca 2:41; 22:1, 7; Fapte
12:3-4; vezi comentariile de la Luca 22:7-
38). 

Pilat a spus: Iatã Împãratul vostru!
Este un alt exemplu de ironie. (Ioan este sin-
gurul scriitor al Evangheliilor care a menþio-
nat aceste cuvinte.) Pilat nu credea cã Isus era
Regele lor, dar, pentru a le face în ciudã
evreilor, L-a numit pe Isus Împãratul lor. Ioan
a considerat cã acest lucru este important,
pentru cã Isus avea sã moarã pentru poporul
Sãu ca Împãratul poporului Sãu, ca Mesia.
Pilat nu a putut rezista ispitei de a-i aþâþa pe
evrei ºi i-a întrebat: Sã rãstignesc pe Împã-
ratul vostru? Ca ºi cum Roma s-ar da înapoi
de la rãstignirea unui împãrat evreu! Riposta
evreilor: Noi n-avem alt împãrat decât pe
Cezarul! este plinã de ironie. Rebelii evrei
susþineau cã sunt loiali Romei în timp
ce-L respingeau pe Mesia al lor (cf. Ps. 2:1-
3).

D. Rãstignirea (19:17-30)
19:17-18. Isus, ducându-ªi crucea, a

ieºit. Aceste cuvinte împlinesc douã sim-
boluri sau tipologii ale Vechiului Testament.
Isaac ºi-a purtat lemnele pentru propriul sãu
sacrificiu (Gen. 22:1-6) ºi jertfa pentru pãcat
era de obicei adusã în afara taberei sau cetãþii

(cf. Evr. 13:11-13). Astfel Isus a fost fãcut
pãcat (2 Cor. 5:21). Golgota din limba ara-
maicã (locul… „Cãpãþânii“) era un loc
numit aºa pentru cã stâncile de pe vârful
dealului semãnau cu un craniu. Ceilalþi doi
care au fost rãstigniþi cu Isus sunt menþionaþi
pentru a explica obiceiul zdrobirii picioarelor
celor rãstigniþi, lucru ce nu s-a întâmplat în
cazul lui Isus (cf. Ioan 19:32-33). Luca a
adãugat cã cei doi erau „fãcãtori de rele“
(Luca 23:32-33) ºi Matei i-a numit „tâlharii“
(Mat. 27:44).

19:19-20. Jocul dintre Pilat ºi preoþi a
continuat cu scrierea unei „însemnãri“ (gr.
titlon; latinã titulus) care era de obicei pusã
deasupra crucii unui criminal. Pe ea era
scris: „Isus din Nazaret, Împãratul Iude-
ilor.“ Aceastã însemnare fiind scrisã în trei
limbi — în evreieºte, latineºte ºi greceºte —
iar rãstignirea având loc într-un „loc“ public,
oricine putea „citi“ a vãzut un mesaj clar.

19:21-22. Bineînþeles cã preoþii cei mai
de seamã nu au dorit ca aceastã însemnare sã
constituie o proclamare atât de explicitã. Ei
au vrut ca Isus sã moarã pentru cã a susþinut
cã este Împãratul Iudeilor. Deci au zis lui
Pilat sã schimbe inscripþia. Pilat a refuzat.
Fãrã îndoialã cã a crezut cã fãcuse destule lu-
cruri murdare pentru conducãtorii poporului
ºi se bucura de aceastã farsã pe care le-a
jucat-o. Rãspunsul sãu arogant: Ce am scris,
am scris, completeazã o serie de afirmaþii
uimitoare ale lui Pilat (cf. 18:38; 19:5, 14-15;
Mat. 27:22). Ioan ºi-a dat seama de ironia
situaþiei, ºi a precizat cã Pilat scrisese acele
cuvinte, dar cã Dumnezeu a vrut ca Fiul Sãu
sã moarã având aceastã inscripþie pe cruce.
Pe de altã parte, aceste cuvinte reprezintã
judecata cuvenitã a vieþii lui Pilat. El ºi-a
jucat rolul ºi a avut un moment al adevãrului.
El, un neevreu, va fi judecat conform faptelor
sale de Împãratul evreilor!

19:23-24. Faptele soldaþilor, dezbrãcarea
lui Isus de hainele Lui ºi împãrþirea lor erau o
cruzime obiºnuitã a acelor vremuri. Hainele
erau fãcute manual ºi deci erau scumpe prin
comparaþie cu hainele de astãzi. Cãlãii ºi-au
primit astfel plata. Cãmaºa, care n-avea nici
o cusãturã, poate sugera tipul de hainã pe
care-l purta marele preot, dar Ioan nu dez-
voltã aceastã idee. Ioan a vãzut semnificaþia
faptului ca pe o împlinire a Psalmului 22:18.
Paralelismul poetic al acestui verset s-a
împlinit prin douã fapte distincte: (a) ªi-au
împãrþit hainele Mele ºi (b) pentru cãmaºa
Mea au tras la sorþi. Faptul cã Isus a murit
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dezbrãcat era un alt aspect al purtãrii ruºinii
pentru pãcatele noastre. În acelaºi timp, El
este ultimul Adam care oferã pãcãtoºilor hai-
nele neprihãnirii.

19:25-27. Într-un contrast izbitor cu
indiferenþa ºi cruzimea soldaþilor, un grup de
patru femei urmãreau scena cu dragoste ºi
tristeþe. Chinul mamei lui Isus împlinea o
profeþie a lui Simeon: „Chiar sufletul tãu va
fi strãpuns de o sabie“ (Luca 2:35). Vãzându-i
suferinþa, Isus ªi-a onorat mama, încredin-
þându-o grijii lui Ioan, ucenicul pe care-l
iubea. Fraþii ºi surorile Lui fiind în Galilea,
nu puteau sã aibã grijã de ea ºi sã o mângâie.
Când Isus s-a adresat Mariei ºi ucenicului
preaiubit, El a vorbit pentru a treia oarã de
când se afla pe cruce (primele cuvinte con-
semnate de Ioan). În celelalte Evanghelii,
Isus S-a rugat pentru iertarea cãlãilor Sãi
(Luca 23:34) ºi l-a iertat pe unul dintre tâlhari
(Luca 23:42-43). 

19:28-29. Ioan nu consemneazã ºi cu-
vintele rostite de Isus atunci când a vorbit a
patra oarã de pe cruce: „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pãrãsit?“
(cf. Mat. 27:46; Mat. 15:34). Ioan a consem-
nat însã ceea ce a spus Isus pentru a cincea
oarã: Mi-e sete. Formularea din Ioan 19:28
aratã cã Isus era perfect conºtient ºi ºtia cã
împlineºte detaliile profeþiilor (Ps. 42:1-2;
63:1). Paradoxul cã Cel care este Apa vieþii
(Ioan 4:14; 7:38-39) moare de sete este izbi-
tor. Oþetul, un vin acru, care I s-a dat sã-L bea,
a reprezentat împlinirea Psalmului 69:21.
Punerea unui burete plin cu oþet într-o ra-
murã de isop poate pãrea ciudatã. Poate cã
acest detaliu aratã cã Isus a murit ca adevã-
ratul Miel de Paºte, pentru cã isopul era
folosit în cadrul sãrbãtoririi Paºtelui (cf. Ex.
12:22).

19:30. Când Isus a vorbit pentru a ºasea
oarã de pe cruce a rostit un singur cuvânt
grecesc, tetelestai, care înseamnã S-a isprã-
vit. S-au descoperit chitanþe pe papirus
pentru plata taxelor care aveau scris pe ele
cuvântul tetelestai, sensul fiind de „plãtit
tot“. Acest cuvânt pe buzele lui Isus este
semnificativ. Când El a spus: „S-a isprãvit“
(nu „Eu sunt isprãvit“) S-a referit la faptul
cã lucrarea de rãscumpãrare a fost încheiatã.
El a fost fãcut pãcat pentru oameni (2 Cor.
5:21) ºi a suferit pedeapsa justiþiei lui Dum-
nezeu pe care o merita pãcatul. Chiar ºi în
momentul morþii Sale, Isus a rãmas Cel care
ªi-a dat viaþa (cf. Ioan 10:11, 14, 17-18).
Apoi ªi-a plecat capul (rostind ultimele
cuvinte de pe cruce: „Tatã, în mâinile Tale
îmi încredinþez duhul“ [Luca 23:46]) ºi ªi-a

dat duhul. Acest lucru diferã de procesul
normal al morþii prin rãstignire, în care spiri-
tul de viaþã se stinge încet ºi apoi capul cade
în faþã.

E. Îngroparea (19:31-42)
19:31-32. În singura descoperire arheo-

logicã ce atestã rãstignirea, scoasã la luminã
în 1968, rãmãºiþele scheletului dovedesc cã
partea inferioarã a picioarelor a fost zdrobitã
printr-o singurã loviturã. Descoperirea aruncã
luminã asupra acestui pasaj. Datoritã Legii
(Deut. 21:22-23) un trup nu trebuia sã rãmâ-
nã expus pe un lemn (sau o cruce) peste
noapte ºi mai ales nu într-o zi de sabat. O per-
soanã executatã astfel se afla sub blestemul
lui Dumnezeu ºi trupul sãu, dacã ar fi fost
lãsat expus, ar fi pângãrit þara (cf. Deut. 21:23;
Gal. 3:13).

Zdrobirea oaselor inferioare ale picioa-
relor era numitã în latinã crurifragium. Lovi-
tura provoca moartea destul de repede din
cauza ºocului, a pierderii de sânge ºi a inca-
pacitãþii de a respira (cavitatea pieptului
suporta presiunea greutãþii trupului dupã
zdrobirea picioarelor). Fãrã aceastã proce-
durã, rãstignitul putea sã mai trãiascã multe
ore, sau chiar zile. Aceastã crurifragium a
fost aplicatã celor doi hoþi rãstigniþi de o parte
ºi de alta a lui Isus.

19:33-34. Isus… murise deja, deci flu-
ierile picioarelor nu I-au fost zdrobite, ci,
pentru a fi sigur, un soldat I-a strãpuns coas-
ta cu o suliþã. Rezultatul a fost cã a þâºnit
imediat sânge ºi apã. Acest lucru a fost inter-
pretat în mai multe feluri. Unii au considerat
cã este dovada cã Isus a murit din cauza
inimii, pericardul Sãu umplându-se de sânge
ºi ser. Alþii îl considerã un simbol sau un act
cu semnificaþie sacramentalã, prin compara-
þie cu un râu care vindecã oameni. Interpre-
tarea cea mai plauzibilã este cã acest lucru
aratã cã Isus a fost un om real care a avut
parte de o moarte realã. Este posibil ca suliþa
sã-I fi strãpuns stomacul sau inima, fapt ce
explicã fluxul de sânge. Cel care a vãzut
acest lucru (v. 35) a înþeles cã semnul are o
semnificaþie mântuitoare. Când ºi-a scris
Evanghelia, gnosticismul ºi docetismul erau
probleme de actualitate. Aceste ideologii
negau realitatea întrupãrii ºi morþii Sale. Dar
apa ºi sângele sunt rãspunsuri ferme împo-
triva acestor erezii.

19:35-37. Aceastã secþiune relateazã
mãrturia martorului ocular care, cel mai
probabil, este ºi autorul acestei Evanghelii,
ucenicul Ioan (cf. 13:23; 21:20-24). Valoarea
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mãrturiei lui constã în faptul cã este ade-
vãratã, astfel încât ºi alþii sã cunoascã faptele
ºi sã le înþeleagã semnificaþia (cf. 20:31).
Ioan a explicat cã soldaþii care nu I-au aplicat
crurifragium-ul ºi lui Isus, ci doar I-au strã-
puns coasta, au procedat aºa ca sã se împli-
neascã douã profeþii sau tipologii. Isus,
adevãratul Miel de Paºte, nu a avut nici unul
din oasele Lui… sfãrâmat (Ex. 12:46; Num.
9:12; Ps. 34:20) ºi oamenii din viitor vor
vedea pe cine au strãpuns (Zah. 12:10; cf.
Apoc. 1:7).

19:38-39. Iosif din Arimatea era bogat
(Mat. 27:57) ºi aºtepta Împãrãþia lui Mesia
(Mar. 15:43). (Arimatea se afla la aproxima-
tiv 30 de kilometri nord-vest de Ierusalim.)
Cu toate cã era membru al Sinedriului, con-
siliul suprem al evreilor, era un „om bun ºi
evlavios, care nu luase parte la sfatul ºi hotã-
rârea celorlalþi“ (Luca 23:50-51). Romanii
lãsau de obicei trupurile celor rãstigniþi în
seama animalelor de pradã. Privarea de o
înmormântare decentã era ultima umilire
adusã de rãstignire. Dar evreii luau trupurile
moarte expuse (cf. comentariilor de la Ioan
19:31-32).

Iosif a primit voie sã înmormânteze
trupul lui Isus. Împreunã cu un alt om cu
influenþã (Nicodim; cf. 3:1; 7:51) a fãcut pre-
gãtirile necesare. Cele aproape o sutã de litri
de smirnã ºi de aloe reprezentau o mare can-
titate de miresme folositã în pregãtirea trupu-
lui pentru înmormântare. Poate cã Nicodim
înþelegea acum învãþãtura lui Isus cã El va fi
înãlþat ºi cã omul care priveºte cu credinþã la
El va trãi (cf. 3:14). Amândoi bãrbaþii care
fuseserã pânã acum ucenici în ascuns ºi-au
manifestat deschis credinþa.  

19:40-42. Din pricinã cã era aproape
ziua de sabat (care începea la apusul soarelui)
îngroparea trebuia grãbitã. Iudeii nu aveau
„obiceiul“ sã îngroape prin mumificare
sau îmbãlsãmare, care presupunea scoaterea
sângelui ºi a organelor interne. Procedura
normalã era spãlarea trupului ºi acoperirea
lui cu pânzã ºi uleiuri aromate sau miresme.
Traducerea fâºii de pânzã este justificatã
(în eng. este similar — n.tr. — cf. William
F. Arndt ºi F. Wilbur Gingrich, A Greek-
English Lexicon of the New Testament and
Other Early Christian Literature. Chicago:
University of Chicago Press, 1957, p. 558).
Totuºi, unii cercetãtori romano-catolici susþin
cã traducerea este „înfãºurat în pânzã“ pen-
tru cã Matei s-a referit la o pânzã în care a
fost înfãºurat trupul lui Isus (Mat. 27:59,
sindôn).

Discuþiile recente referitoare la Giulgiul
de la Torino au stârnit serioase controverse.
Traducerea „fâºii de pânzã“ ar infirma auten-
ticitatea giulgiului. Dar acum, din cauza
incertitudinilor legate de practicile de înmor-
mântare ale evreilor, în privinþa sensului lui
othoniois, ºi al Giulgiului de la Torino, dogma-
tismul ar trebui evitat. Trupul lui Isus a fost
aºezat într-un mormânt nou, într-o grãdinã
privatã, nu într-un cimitir. Matei a scris cã aces-
ta era „un mormânt nou, al lui însuºi [Iosif],
pe care-l sãpase în stâncã“ (Mat. 27:60). Isaia
a profeþit cã Mesia, robul care suferã, cu toate
cã a fost dispreþuit ºi respins de oameni, va fi
împreunã cu cei bogaþi în moartea Sa (Is. 53:9).

Îngroparea lui Isus face parte din
Evanghelie („a fost îngropat“, 1 Cor. 15:4).
Sensul ei este cã a reprezentat completarea
suferinþelor ºi umilirii lui Isus. Ea mai aratã ºi
realitatea morþii Sale ºi pregãteºte cadrul
viitoarei Lui învieri trupeºti. De asemenea,
prin îngroparea Sa, Isus S-a identificat cu toþi
credincioºii care vor muri ºi vor fi îngropaþi.
Actul plin de dragoste ºi de respect faþã de
trupul lui Isus al lui Iosif ºi Nicodim a fost
pentru ei periculos, costisitor ºi fãrã nici un
câºtig personal. Slujirea creºtinilor faþã de
Domnul lor viu trebuie sã fie la fel de cura-
joasã ºi plinã de sacrificii, pentru cã eforturile
lor nu sunt zadarnice (1 Cor. 15:58).

F. Mormântul gol (20:1-9)
Evanghelia lui Ioan se încheie cu o procla-

mare a victoriei  lui Isus asupra morþii (cap.
20) urmatã de un epilog (cap. 21). Fiecare
scriitor al Evangheliei a subliniat anumite
aspecte ale evenimentelor. Ioan a început cu
mãrturia cum a ajuns la credinþã în înviere
analizând dovezile gãsite la mormântul gol.

20:1-2. În ziua dintâi a sãptãmânii, du-
minicã, Maria Magdalina ºi celelalte femei
(cf. nu ºtim din v. 3; GBV) au venit la mor-
mânt. Devotamentul Mariei Magdalena faþã
de Isus, viu sau mort, se baza pe recunoºtinþa
ei pentru cã a fost eliberatã de sub robia lui
Satan. Ea a vãzut ce s-a întâmplat la cruce ºi
acum era prima persoanã la mormânt. Mor-
mântul fusese închis cu o piatrã mare (Mar.
16:3-4) ºi sigilat prin autoritatea guvernato-
rului roman Pontius Pilat (Mat. 27:65-66).
Femeile au rãmas uimite când au vãzut un
mormânt deschis ºi, dupã toate aparenþele, gol.
Au fugit ºi i-au spus lui Petru ºi ucenicului
pe care-l iubea Isus (cf. 19:26) cã s-a întâm-
plat un lucru îngrozitor.  Ei au presupus cã jefu-
itorii de morminte au profanat mormântul.
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20:3-9. Petru ºi Ioan au început sã aler-
ge spre mormânt. Ioan l-a întrecut pe Petru,
a ajuns primul la grãdinã ºi s-a uitat înãuntru
în mormânt. Nu era chiar gol, pentru cã Ioan
a vãzut pânzele de înmormântare. Poate cã
primul lui gând a fost cã femeile au comis o
greºealã! S-a plecat ºi s-a uitat (blepei) dar
n-a intrat în mormânt, probabil de teama
pângãririi. Când Petru… a ajuns, s-a grãbit
sã intre ºi a vãzut (theôrei, „a privit cu
atenþie“) hainele de înmormântare ºi ºter-
garul… pus într-un alt loc singur. Probabil
cã a rãmas înãuntru derutat de ceea ce a
vãzut. Dupã un timp a intrat ºi Ioan ºi a
vãzut (eiden, „a perceput“, al treilea verb gr.
pentru „a vedea“ din aceste versete) semnifi-
caþia hainelor de înmormântare ºi a crezut.
Probabil cã Petru se gândea: „De ce ar lãsa un
hoþ de morminte pânzele în aceastã ordine?
De ce sã ia trupul lui Isus?“ Dar Ioan ºi-a dat
seama cã lipsa trupului ºi aºezarea hainelor
de înmormântare nu erau consecinþa unui jaf.
ªi-a dat seama cã Isus a înviat dintre morþi ºi
a ieºit din fâºiile în care fusese înfãºurat.
Mormântul era gol nu pentru a permite ieºi-
rea trupului lui Isus ci pentru a permite uceni-
cilor ºi lumii sã vadã cã El a înviat. 

Aceastã parte a Evangheliei lui Ioan
(20:1-9) conþine o relatare plinã de forþã a
unui martor ocular, care este foarte convingã-
toare pentru un cititor atent, care îºi poate da
seama cã este adevãratã atât psihologic cât ºi
istoric. Ioan afirmã cã ucenicii tot nu price-
peau cã, dupã Scripturã, Isus trebuia sã
învieze din morþi, chiar ºi dupã o lungã pe-
rioadã când Isus i-a învãþat despre acest lucru
(cf. Ps. 16:10-11; 110:1; Is. 53:11-12).

G. Isus Se aratã Mariei (20:10-18)
20:10-14. Prima apariþie a lui Isus dupã

înviere a fost vãzutã de Maria din Magdala,
din care El scosese ºapte demoni (Luca 8:2).
(Lisata apariþiilor lui Isus dupã înviere se gã-
seºte la Mat. 28.) Ucenicii se întorseserã aca-
sã, dar Maria a rãmas afarã lângã mormânt
ºi plângea. Probabil cã Ioan încã nu i-a spus
cã Isus a înviat. Era prea uimit ºi derutat pen-
tru a da explicaþii convingãtoare. Maria s-a
uitat în mormânt ºi a vãzut doi îngeri în alb.
Când îngerii apar în faþa oamenilor în Biblie,
ei aratã ca oamenii: nu au aure în jurul capu-
lui ºi nici aripi. În unele viziuni apar ºi fiinþe
înaripate (ex., Is. 6), dar regula era cã îngerii
apãreau sub forma unor oameni.

Din cauza tristeþii ei, Maria nu a observat
nimic neobiºnuit. Întrebarea lor ºi rãspunsul
ei pregãtesc cadrul pentru cea mai mare

„scenã a recunoaºterii“ din toatã istoria
(poate cã a doua este: „Eu sunt Iosif“; cf.
Gen. 45:1-3). Apariþia lui Isus în faþa Mariei
a fost atât de neaºteptatã încât ea nu ºtia cã
este Isus. Faptul cã Isus S-a arãtat ei ºi nu lui
Pilat sau Caiafa, nici unuia dintre ucenicii
Sãi, este semnificativ. Adevãrul cã o femeie
a fost prima fiinþã umanã care L-a vãzut este
o dovadã a dragostei lui Isus manifestatã în
alegerea oamenilor, precum ºi o dovadã a
isoricitãþii naraþiunii. Nici un autor evreu din
lumea anticã nu ar fi inventat o poveste în
care o femeie sã fi fost primul martor al celui
mai important eveniment. Mai mult, poate
cã motivul lui Isus de a Se arãta mai întâi
Mariei a fost perseverenþa ei în a fi mereu
lângã El. Ea a fost la cruce în timp ce El
murea (Ioan 19:25) ºi s-a dus la mormânt
devreme duminicã dimineaþa (20:1).

20:15-16. Maria a vorbit cu Isus dar încã
nu ºi-a dat seama cine era. Unii sugereazã cã
înfãþiºarea lui Isus era schimbatã; alþii susþin
cã ea a avut o „orbire temporarã“, la fel ca
ucenicii aflaþi pe drumul Emausului, ai cãror
ochi „erau împiedicaþi sã vadã“ (Luca 24:16)
pânã când El li S-a descoperit. Alþii sunt de
pãrere cã ea nu L-a recunoscut din cauza
lacrimilor din ochii ei.

Isus i-a zis: „Marie!“ Fiind Pãstorul cel
Bun, El Îºi cheamã oile pe nume (cf. Ioan
10:3) iar ele „Îi cunosc glasul“ (10:4). Maria
L-a recunoscut imediat! Ea I-a rãspuns cu
strigãtul: Rabuni! (care înseamnã Învãþã-
torule).

20:17-18. Probabil cã Maria L-a îmbrã-
þiºat, pentru cã Isus i-a spus: Nu Mã þinea…
cãci încã nu M-am suit la Tatãl Meu. Ci,
du-te la fraþii Mei, ºi spune-le… Aceste
cuvinte vorbesc despre o relaþie nouã, despre
rude noi ºi despre o nouã responsabilitate.
Mulþi au vrut sã se „þinã“ de Isus. În KJV
Traducerea KJV: „Nu Mã atinge“ i-a deter-
minat pe mulþi exegeþi ai Bibliei sã se întrebe
de ce Isus nu a putut fi „atins“. Traducerea
NIV (ºi COR) este mai corectã, pentru cã
Isus nu a fost de neatins (cf. Mat. 28:9;
Ioan 20:27). Maria L-a mai pierdut o datã
pe Isus (la rãstignire) ºi era normal ca acum
sã se teamã cã va pierde din nou prezenþa
Lui.

Cuvintele lui Isus au în realitate sensul:
„Nu aceasta (atingerea fizicã) este prezenþa
Mea realã în Bisericã. O relaþie nouã va înce-
pe o datã cu înãlþarea Mea la cer ºi cu darul
Duhului Sfânt dat Bisericii.“ Apoi Isus i-a
vorbit despre faptul cã vor exista grade noi
de rudenie. El i-a numit pe ucenicii Sãi fraþi.
Înainte i-a numit prieteni: „Nu vã mai
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numesc robi… ci v-am numit prieteni“
(15:15). Credincioºii în Isus devin parte a
familiei lui Isus în care Dumnezeu este Tatãl
lor (cf. Evr. 2:11-12; Rom. 8:15-17, 29; Gal.
3:26). Noua responsabilitate a Mariei a fost
sã mãrturiseascã despre prezenþa Lui dupã
înviere. Ea a primit patru haruri deosebite:
a vãzut îngeri; L-a vãzut pe Isus înviat; a fost
prima care L-a vãzut viu; ºi a proclamat
vestea bunã. Creºtinii de astãzi au ºi ei un
har deosebit: ºi ei au primit noua responsa-
bilitate de a mãrturisi lumii (cf. Mat. 28:16-
20).

Cuvintele lui Isus: Mã sui la Tatãl Meu
aratã caracterul Sãu unic de Fiu. Maria ºi
celelalte femei au vestit ucenicilor despre
învierea lui Isus, dar, conform lui Luca, ei nu
au crezut-o nici pe ea, nici pe celelalte femei
pentru cã relatãrile lor „li se pãreau… basme“
(Luca 24:11; cf. Luca 24:23).

H. Isus Se aratã ucenicilor Sãi (20:19-23)

20:19-20. Ucenicii au fost aproape de a
fi arestaþi împreunã cu Isus. Ei eu rãmas cu
frica cã vor fi omorâþi de mâinile Iudeilor
(i.e., autoritãþilor evreieºti), astfel încât se
întâlneau în secret, noaptea, cu teamã ºi în
spatele uºilor încuiate. (Ce contrast faþã de
îndrãzneala lor de peste aproape ºapte sãp-
tãmâni din ziua Cincizecimii!) Isus a trecut
prin uºã, fapt sugerat de cuvintele uºile…
erau încuiate… a venit ºi a stat în mijlocul
lor (cf. v. 26). Acest lucru aratã puterea nou-
lui Sãu trup înviat. Dar trupul Sãu avea o com-
ponenþã fizicã ºi o asemãnare cu trupul Sãu
dinaintea crucii (cf. v. 27). Primele Lui cu-
vinte: Pace vouã! erau un salut obiºnuit, simi-
lar cu s×lôm în ebraicã. Dar acum cuvintele
au primit un sens mai profund ºi mai cuprin-
zãtor (cf. 14:27; 16:33; Rom. 5:1; Fil. 4:7).

Vãzând rãnile din mâinile ºi coasta Sa,
ei s-au bucurat (deºi au fost speriaþi la înce-
put, aºa cum a afirmat Luca [Luca 24:37-44]).
Ce schimbare faþã de teama ºi deznãdejdea pe
care le-au avut înainte.

20:21-23. Apoi Isus i-a reînvestit pe uce-
nici ca apostoli: El îi „trimite“ ca sã fie repre-
zentanþii Lui, aºa cum Tatãl L-a trimis pe El
(cf. 17:18). Ei erau trimiºi cu autoritatea Sa
sã predice, sã înveþe ºi sã facã semne miracu-
loase (Mat. 28:16-20; Luca 24:47-49). Pentru
noua lor lucrare, ei aveau nevoie de putere
spiritualã. Astfel, El a suflat peste ei, ºi le-a
zis: „Luaþi Duh Sfânt!…“ Cuvintele ºi
imaginea suflãrii peste ei amintesc de creaþia
lui Adam de cãtre Dumnezeu (Gen. 2:7).
Acum, aceastã „suflare“ post-înviere era un

nou act de creaþie pentru cã ei vor deveni pes-
te puþin timp fãpturi noi (Ef. 2:8-10). Aceastã
primire a Duhului era o anticipare a zilei Cinci-
zecimii ºi trebuie înþeleasã ca un dar parþial al
cunoaºterii, înþelegerii ºi puterii pânã în ziua
Cincizecimii, cu 50 de zile mai târziu.

Iertarea „pãcatelor“ este unul dintre cele
mai mari rezultate ale morþii lui Isus. Este
esenþa Noului Legãmânt (cf. Mat. 26:28; Ier.
31:31-34). Proclamarea iertãrii pãcatelor a
fost aspectul proeminent al predicãrii aposto-
lice în Cartea Faptele Apostolilor. Isus a dat
apostolilor (ºi prin extensie Bisericii) privile-
giul de a anunþa condiþiile Cerului în privinþa
primirii iertãrii. Dacã un om crede în Isus,
atunci creºtinul are dreptul sã proclame cã
acesta este iertat. Dacã o persoanã respinge
sacrificiul lui Isus, atunci creºtinul poate
proclama cã pãcatele ei vor fi þinute.

I. Isus se aratã lui Toma (20:24-29)
20:24-29. În Evanghelia sa, Ioan mar-

cheazã creºterea necredinþei, care a culminat
prin rãstignirea lui Isus de cãtre duºmanii Sãi.
Dar, la polul opus, el a arãtat ºi progresul
credinþei ucenicilor, punctul culminant fiind
atins acum de Toma. Ceilalþi ucenici i-au
vorbit lui Toma despre învierea lui Isus (zis
din v. 25 este elegon, verb la imperf., ceea ce
indicã o activitate continuã). Dar el nu s-a
lãsat convins. El a vrut dovezi fizice ale stãrii
înviate a lui Isus. Apariþia lui Isus dupã opt
zile a oferit ocazia doritã de Toma. Isus a
intrat iarãºi în mod miraculos în camera cu
uºile încuiate (cf. v. 19). El i-a cerut lui
Toma sã-L atingã (cf. „le-a arãtat“ din v. 20)
ºi sã nu mai fie necredincios, ci credincios.
Aceasta a fost o chemare directã la dedicare
personalã.

Rãspunsul lui Toma: Domnul meu ºi
Dumnezeul meu! este punctul culminant al
Evangheliei. Iatã un sceptic pus în faþa
dovezii învierii lui Isus. El afirmã cã Isus,
Omul din Galilea, este Dumnezeu manifestat
în trup uman. Astfel s-au împlinit personal  în
acest apostol adevãrurile din primul capitol
(1:1, 14, 18). Învierea (a) a demonstrat cã
prezicerile lui Isus despre ridicarea Lui din
morþi erau adevãrate (Mar. 8:31; 9:9, 31;
10:34; Ioan 2:19), (b) a dovedit cã Isus
este Fiul lui Dumnezeu (Rom. 1:4) ºi cã a
fost trimis de Dumnezeu („a fost dovedit
neprihãnit în Duhul“, 1 Tim. 3:16), (c) a fost
o mãrturie a succesului misiunii Sale de
mântuire (Rom. 4:25), (d) I-a dat dreptul lui
Isus sã ocupe o poziþie în glorie (1 Pet. 1:11) ºi
(e) a afirmat cã Isus este „Domn“ (Fapte 2:36).
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Apoi Isus a pronunþat o binecuvântare
pentru toþi cei care vor veni la credinþã fãrã
ajutorul unei manifestãrii vizibile, fizice
(Ioan 20:29; cf. 1 Pet. 1:8). Aceastã binecu-
vântare vine peste toþi cei care cred pe baza
Evangheliei propovãduite ºi a dovezilor vali-
ditãþii ei. Credincioºii de astãzi nu sunt afec-
taþi de faptul cã nu-L pot vedea fizic pe Isus;
în loc de acest lucru, pentru ei existã o bine-
cuvântare deosebitã: „Ferice de cei ce n-au
vãzut, ºi au crezut.“

J. Scopul cãrþii (20:30-31)
20:30-31. Ioan spune care a fost scopul

scrierii acestei Evanghelii: ca oamenii sã va-
dã ºi sã perceapã semnificaþia teologicã a
minunilor lui Isus (sçmeia, „semne“). Astãzi
mulþi oameni ignorã, neagã sau încearcã sã
explice raþional minunile lui Isus. Chiar ºi în
timpul lui Isus unii oameni le-au atribuit lui
Dumnezeu, în timp ce alþii le-au atribuit lui
Satan (3:2; 9:33; Mat. 12:24). Ignorarea,
negarea sau explicarea lor pe baze raþionale
era imposibilã în acele zile, pentru cã minu-
nile au fost multe, diverse ºi evidente. Ioan
aratã cã este conºtient de existenþa minunilor
în evangheliile sinoptice: Isus a mai fãcut
înaintea ucenicilor Sãi multe alte semne.
De fapt, în cele patru Evanghelii sunt con-
semnate 35 de minuni diferite (vezi lista de la
Ioan 2:1-11). Ioan a ales ºapte în intenþia
specialã de a face oamenii sã „creadã“ cã
Isus este Hristosul, Mesia cel promis ºi Fiul
lui Dumnezeu.

V. Epilogul (cap. 21)
Scopurile lui Ioan în acest capitol final

sunt: (a) sã arate cã Isus l-a reabilitat pe Petru
dupã marea lui cãdere ºi (b) sã corecteze o
eroare gravã privitoare la întoarcerea Dom-
nului. Capitolul mai furnizeazã ºi informaþii
suplimentare legate de identitatea autorului.
Unii criticii au susþinut cã acest capitol este
un anticlimax dupã glorioasã concluzie din
capitolul 20 ºi din acest motiv ar fi fost scris
de un alt scriitor (anonim). Dar dovezile
lingvistice nu confirmã aceastã concepþie. În
plus, ºi alte mari cãrþi ale Scripturii conþin
pasaje care urmeazã unui mare punct culmi-
nant (cf., ex., Rom. 16 urmeazã dupã Rom.
15:33). În concluzie, Ioan 21 nu este nici lipsit
de valoare, nici diferit de alte cãrþi ale Bibliei.

A. Isus Se aratã lângã mare (21:1-14)
21:1-3. Un înger a promis cã Isus Se va

arãta ucenicilor Sãi în Galilea (Mat. 28:7).

Era o dovadã importantã ca Isus sã Se arate
într-un alt loc dupã un anumit interval de timp
(cf. Fapte 1:3). (Marea Tiberiadei este un alt
nume al Mãrii Galileii; cf. comentariilor de la
Ioan 6:1.) Ucenicii trecuserã la Ierusalim
printr-o serie tumultoasã de evenimente:
intrarea triumfalã a lui Isus în oraº, aºteptarea
manifestãrii noii Împãrãþii, trãdarea unui pri-
eten de încredere, pericolul de a fi arestaþi,
negarea lui Isus de cãtre Petru, conducãtorul
lor, agonia rãstignirii lui Isus, învierea ºi
apariþiile Domnului înviat. Este de înþeles cã
erau derutaþi ºi nesiguri în privinþa viitorului.

Petru s-a dus sã pescuiascã, poate pentru
cã nu a înþeles bine mandatul Domnului
(20:22). De asemenea, Petru avea de între-
þinut o familie ºi desigur cã era chinuit de
sentimentul eºecului din cauza dezicerii sale
de Domnul. Calitãþile lui de conducãtor sunt
evidente pentru cã ºase ucenici au plecat cu
el. Lipsa lor de succes fãrã ajutorul lui Isus
(cf. 15:5) ºi pescuirea bogatã realizatã cu aju-
torul Sãu le-a conferit o direcþie în noile lor
vieþi.

21:4-6. Dimineaþa, ucenicii nu L-au re-
cunoscut pe Isus care Se afla pe þãrm, fie din
cauza distanþei, fie din cauza lipsei luminii.
„Copii, le-a zis Isus, aveþi ceva de mân-
care?“ Cuvântul „copii“ (paidia) înseamnã
literal „copilaºi“, sau poate „bãieþi“. Ascul-
tând de vocea Lui plinã de autoritate ºi de
instrucþiunile Lui (v. 6), ei au tras în barcã o
mare cantitate de „peºti“ (v. 11). Asemãnarea
cu o minune anterioarã (Luca 5:1-11) a per-
mis ucenicilor sã-L identifice pe Domnul ºi
sã-I recunoascã puterea de a face mari semne
ºi dupã învierea Sa.

21:7-9. Aceastã manifestare a lui Isus ºi
a puterii Sale în faþa ucenicilor a fãcut luminã
mai întâi în mintea „ucenicului“ preaiubit,
care a exclamat: Este Domnul! (cf. 20:28).
Tot Ioan a fost primul care a înþeles semnifi-
caþia hainelor din mormânt (20:8). Auzind
cuvintele lui Ioan, Petru… s-a aruncat în
mare imediat ºi probabil cã a înotat pânã la
Isus. Este un gest tipic pentru natura lui im-
pulsivã (el a intrat primul în mormânt; 20:6).
Aceastã capacitate psihologicã de înþelegere a
caracterului lui Petru conferã o ºi mai mare
credibilitate istoricã mãrturiei lui Ioan. Acþiu-
nea lui Petru de acum se deosebeºte total de
scufundarea lui în apã (Mat. 14:30). Isus a
pregãtit pentru ucenicii flãmânzi un mic dejun
alcãtuit din peºte prãjit pe jãratic de cãrbuni
ºi pâine.

21:10-11. Menþionarea celor o sutã
cincizeci ºi trei de peºti mari a dat naºtere la

Ioan 20:30-21:11

338

Ioan.qxd  04.01.2005  21:59  Page 338



tot felul de interpretãri alegorice ºi simbolice.
Probabil însã cã Ioan a precizat numãrul
peºtilor ca pe un detaliu istoric. Când mai
mulþi oameni pescuiesc, obiceiul este ca ei sã
numere peºtii prinºi ºi sã-i împartã egal între
participanþi. Lecþia spiritualã ce se desprinde
de aici este cã eforturile celui care urmeazã
voia Domnului sunt urmate de o mare binecu-
vântare.

21:12-14. Când Isus i-a invitat sã mã-
nânce cu El, nici unul dintre ei nu a îndrãznit
sã-L întrebe cine era, cãci ºtiau cã este Dom-
nul. Faptul cã atât Maria (20:14) cât ºi uceni-
cii de pe drumul Emausului (Luca 24:13-35)
nu L-au recunoscut imediat pe Domnul poate
însemna cã au existat diferenþe între acele
apariþii ale lui Isus ºi cea descrisã aici. Totuºi
identificarea lui Isus a fost atât de certã, încât
toþi au ºtiut cã era Isus. Masa luatã împreunã
a lãsat o impresie de neºters în mintea lor.
Dupã mai mulþi ani, Petru a afirmat în predi-
cile sale cã este un martor credibil, deoarece
a mâncat ºi a bãut împreunã cu Domnul dupã
învierea Sa (Fapte 10:41). Expresia a treia
oarã înseamnã cã este a treia apariþie a lui
Isus în faþa apostolilor, relatatã de Ioan (cf.
Ioan 20:19, 24 unde sunt consemnate cele-
lalte douã apariþii).

B. Reabilitarea lui Petru (21:15-23)
21:15-17. Nu cu mult înainte, Petru s-a

dezis de Isus lângã un foc (18:18, 25). Acum
a fost reabilitat public tot lângã un foc.

Isus l-a numit Simone, fiul lui Iona, aºa
cum l-a numit ºi prima oarã când l-a întâlnit
(1:42). Isus l-a întrebat: Mã iubeºti tu mai
mult decât aceºtia? La cine S-a referit Isus
prin „aceºtia“? Probabil cã S-a referit la uce-
nici, în lumina afirmaþiei mândre a lui Petru
cã el nu-L va pãrãsi, orice ar face ceilalþi
(Mat. 26:33, 35; Luca 22:33; Ioan 13:37).
Repetarea de trei ori a întrebãrii ºi a misiunii
apostolice încredinþate contrasteazã direct cu
cele trei deziceri ale lui Petru. Petru se lepã-
dase de trei ori, spunând cã nici mãcar nu-L
cunoaºte pe Domnul (18:17, 25, 27); acum
spune tot de trei ori cã-L iubeºte (21:15-17).
Oricât de mare ar fi o persoanã, tot poate
cãdea (cf. 1 Cor. 10:12). Dar harul ºi iertarea
lui Dumnezeu îl reabiliteazã pe penitent.
Aceastã rezervã de har va fi importantã, pen-
tru cã Biserica se va confrunta foarte curând
cu mari persecuþii ºi chiar ºi unii conducãtorii
vor oscila în devotamentul lor. 

Isus l-a însãrcinat de trei ori pe Petru sã
se îngrijeascã de turmã: Paºte mieluºeii Mei
(v. 15); Paºte oiþele Mele (v. 16); Paºte oile

Mele (v. 17). Unii romano-catolici susþin cã
acest text aratã supremaþia lui Petru, dar
aceastã concluzie este strãinã pasajului (cf.
1 Pet. 5:2). În cele trei întrebãri ale lui Isus
legate de „iubire“ (agapas, agapas ºi phileis)
ºi în cele trei porunci ale Sale privitoare la
datoria lui Petru (boske „a îngriji“; poimaine,
„a pãstori, a conduce la pãºune“; boske) sunt
folosite mai multe sinonime greceºti. Pentru
cã este greu sã sesizãm vreo deosebire în inten-
þiile lui Ioan de a folosi aceste cuvinte, cei
mai mulþi cercetãtori le considerã doar vari-
aþii stilistice.

21:18-19. Expresia Adevãrat, adevãrat,
îþi spun (cf. comentariilor de la 1:51) intro-
duce o prezicere solemnã a rãstignirii lui
Petru. La bãtrâneþe Petru a fost legat de o
cruce ºi i-au fost întinse mâinile (cf. 1 Clement
5:4; 6:1; Eusebius, The Ecclesiastical History
2. 25). Ascultarea de porunca lui Isus: Vino
dupã Mine, este aspectul cheie în viaþa fie-
cãrui creºtin. Aºa cum Isus a ascultat de voia
Tatãlui, ºi ucenicii trebuie sã-L urmeze pe
Domnul lor, chiar dacã drumul îi va duce la
cruce sau la alte experienþe dificile.

21:20-23. Petru, aflând despre planul lui
Dumnezeu pentru viaþa sa, a pus o întrebare
normalã legatã de viitorul prietenului sãu
Ioan, ucenicul pe care-l iubea Isus. Isus l-a
mustrat aspru pe Petru pentru curiozitatea lui
referitoare la voia lui Dumnezeu pentru viaþa
altuia: ce-þi pasã þie? Tu vino dupã Mine!
Unii ucenicii se lasã uºor abãtuþi de la drumul
lor de probleme care nu sunt necesare referi-
toare la voia secretã a lui Dumnezeu; ca re-
zultat, ei neglijeazã voia revelatã clar de Dum-
nezeu. Planurile lui Dumnezeu pentru creº-
tini sunt diferite ºi motivele Lui nu sunt fã-
cute cunoscute de cele mai multe ori. Petru
trebuia sã se conformeze poruncii clare a lui
Dumnezeu pentru el.

Apoi Ioan a corectat o concepþie greºitã
la care au ajuns unii credincioºi conform cã-
reia el nu va muri deloc. Este interesant fap-
tul cã ultimele cuvinte ale lui Isus consem-
nate de Ioan în aceastã Evanghelie se referã
la „venirea“ Lui. Desigur, Isus nu a dat nici
un indiciu referitor la când se va întoarce.
Zvonul fals despre cuvintele lui Isus adresate
lui Petru aratã cã existã posibilitatea neîn-
þelegerii promisiunilor lui Dumnezeu. Creº-
tinii trebuie sã se strãduiascã sã înþeleagã
corect Cuvântul lui Dumnezeu.
C. Caseta tehnicã a cãrþii (21:24-25)

21:24-25. Cea de a patra Evanghelie se
încheie cu informaþii despre scrierea ei.

Ioan 21:12-25
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Ucenicul preaiubit este identificat drept
autorul ei (cf. comentariilor din Introducere
privind „Autorul“) Poate cã prima propoziþie
din versetul 24 sã fi fost scrisã de altcineva
decât Ioan, dar formularea este caracteristic
ioaninã (cf. 19:35). Expresia aceste lucruri
se referã cel mai probabil la întreaga Evan-
ghelie. Cuvintele: ºtim cã mãrturia lui este
adevãratã au fost scrise probabil de altcine-
va, nu de Ioan. Ele reprezintã o confirmare,
probabil din partea bisericii din Efes, sau o
mãrturie a întregii Biserici Primare. Ei cu-
noºteau faptele mai bine decât orice altã gene-
raþie de atunci încoace.

Ultimul verset — cu afirmaþiea lui des-
pre lumea în care nu ar încãpea cãrþile care
s-ar fi scris despre faptele lui Isus — pare la
prima vedere o exagerare enormã. (Referirea
la persoana întâi singular [cred] pare sã su-
gereze cã Ioan este autorul acestui verset,
lucru care este incert.) Cu toate acestea, este
adevãrat cã Evangheliile au consemnat doar
o micã parte din cuvintele ºi lucrãrile lui Isus.
Cineva a estimat cã un om poate citi cu voce
tare toate cuvintele lui Isus din Evanghelii în
numai trei ore. Dar dacã tot ceea ce a spus
ºi a fãcut infinitul Fiu al lui Dumnezeu în
timpul întrupãrii Sale ar fi cântãrit cu grijã,
rezultatul ar fi comentarii la nesfârºit. 

ANEXA

Povestea femeii care a comis adulter
(7:53-8:11)

Înainte de a comenta aceastã întâmplare,
trebuie sã punem cinci întrebãri: (1) Face
parte acest text din Scripturã? (2) A fost
scris el de Ioan? (3) Este vechi ºi autentic,
adicã are caracter istoric? (4) Este canonic?
(5) Dacã nu a fãcut parte iniþial din Evan-
ghelia lui Ioan, de ce materialul acesta este
aºezat  înainte de 8:12 în majoritatea versiu-
nilor Bibliei în limba englezã? Întrebãrile 1 ºi
4 sunt strâns legate una de alta, dar nu iden-
tice. În privinþa primei întrebãri, consensul
cercetãtorilor textului Noului Testament este
cã acest pasaj nu a fãcut parte din textul ori-
ginal. Pentru protestanþii care acceptã acest
punct de vedere, problema canonicitãþii
(întrebarea 4) este rezolvatã: pasajul nu face
parte din canonul biblic. Dar pentru cercetã-
torii romano-catolici canonicitatea înseamnã
cã acest pasaj are autoritate pentru cã se afla
în Vulgata. Deci, chiar dacã pasajul nu a fãcut
parte din manuscrisul original al lui Ioan,

catolicii îl acceptã ca având autoritatea lui
Dumnezeu pentru cã Vulgata îl include. Între-
barea 2, despre originea ioaninã a pasajului,
este legatã de întrebarea 1. Pe lângã faptul cã
multe manuscrise greceºti nu conþin aceste
versete, cei ce le includ le scot de obicei în
evidenþã prin asteriscuri sau obelixuri, sau
prin alte însemne tipografice. În plus, diverse
manuscrise greceºti antice plaseazã acest
pasaj în cinci locuri diferite (dupã Ioan 7:36,
dupã 7:44, dupã 7:52, dupã 21:25 ºi dupã
Luca 21:38). Atât dovezile textuale cât ºi
informaþiile stilistice ale pasajului aratã cã nu
este material ioanin.

Cei mai mulþi comentatori rãspund afir-
mativ la întrebarea 3 (Este canonic?). Dacã
aceastã concepþie este corectã, atunci avem o
rarã tradiþie autenticã extrabiblicã despre Isus.
Ioan sugereazã cã Isus a fãcut ºi alte lucruri
(Ioan 21:25), deci aceastã întâmplare poate fi
una din aceste fapte. Rãspunsul la a cincea
întrebare pare a fi cã materialul a fost plasat
înainte de 8:12 în cele mai multe versiuni ale
Bibliei deoarece conþinutul acestui pasaj se
încadreazã bine în alte douã afirmaþii ale lui
Isus din capitolul 8 („Eu nu judec pe nimeni“
[8:15] ºi „Cine din voi Mã poate dovedi cã
am pãcat?“ [8:46]).

7:53. Versetul dovedeºte cã aceastã întâm-
plarea a fost de fapt continuarea altui material.
Acum nu se mai ºtie care a fost acest material.

8:1-2. Isus îi învãþa pe oameni în Tem-
plu în fiecare zi, de aceea norodul a venit la
El. Aºa cum a scris Luca: „Ziua Isus învãþa
pe norod în Templu, iar noaptea Se ducea de
o petrecea în muntele care se cheamã muntele
Mãslinilor. ªi tot norodul venea dis-de-
dimineaþã ca sã-L asculte“ (Luca 21:37-38).

8:3-6a. Cãrturarii ºi fariseii au între-
rupt învãþãtura lui Isus. Ei þineau la o aplicare
strictã a „Legii“. Femeia, care poate cã a fost
cãsãtoritã, a fost prinsã chiar când sãvârºea
preacurvia. Dupã Lege, erau necesari doi
martori care sã confirme vinovãþia cuiva
acuzat de o încãlcare a Legii (cf. Deut. 19:15).
Era puþin probabil ca o femeie sã fie prinsã
chiar când sãvârºea preacurvia, deci este
posibil ca liderii religioºi sã fi organizat sur-
prinderea ei în timpul adulterului. ªi bãrbatul
ar fi trebuit adus împreunã cu femeia, dar
poate cã el a scãpat. Scopul aducerii acestei
femei la Isus era discreditarea Lui ca „În-
vãþãtor“. Dacã ar fi condamnat-o, ªi-ar fi
pierdut credibilitatea înaintea oamenilor de
rând. Dacã nu ar fi condamnat-o, ar fi fost în
dezacord cu Moise.

8:6b-8. Mulþi au încercat sã ghiceascã ce
a scris Isus… pe pãmânt. Unii au sugerat cã
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a scris pãcatele acuzatorilor. Alþii au susþinut
cã a scris cuvintele din Exodul 23:1: „sã [nu]
faci o mãrturie mincinoasã.“ Alþii spun cã
Isus desena cu degetul în praf pregãtindu-ªi
rãspunsul, dar aceastã soluþie este puþin
plauzibilã. Pentru cã este imposibil sã ºtim ce
a scris, orice ipotezã este inutilã. Rãspunsul
Lui — numai cine este fãrã pãcat poate
judeca — le-a arãtat propria lor pãcãtoºenie
ºi, în acelaºi timp, a arãtat cã El este singurul
Judecãtor competent datoritã lipsei Lui de
pãcat (cf. Ioan 8:26). Apoi „a scris“ iarãºi…
pe pãmânt.

8:9-10. În timp ce Isus era încã aplecat,
cuvântul Sãu plin de autoritate (cf. Mat. 7:28-
29) i-a convins în inimile lor de pãcate. Au
plecat începând de la cei bãtrâni, poate pen-
tru cã ei au avut înþelepciunea de a recu-
noaºte pãcatul din inimile ºi din vieþile lor.
Pentru cã martorii acuzatei au plecat, acuza-
þia legalã împotriva ei a fost anulatã.

8:11. Cuvintele lui Isus Îl aratã din nou
pe El ca Marele Învãþãtor. El a mustrat „pãca-
tul“, dar i-a dat femeii speranþã pentru o viaþã
nouã. Din punct de vedere teologic, Isus ar fi
putut sã o ierte pentru cã avea acea autoritate
(cf. Mar. 2:8-12), fiind Mielul lui Dumnezeu
care „ridicã pãcatul lumii“ (Ioan 1:29). Pe
lângã puterea de a-i ierta pãcatul, El S-a
purtat cu ea într-un mod plin de har. Domnul
i-a fost descoperit drept Cel care este „plin de
har“ (1:14).
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343

INTRODUCERE

Între scrierile Noului Testament, Faptele
Apostolilor ocupã un loc singular ºi unic.
Aceastã afirmaþie se sprijinã pe câteva con-
siderente. Mai întâi, este singura continuare
istoricã a celor patru Evanghelii din scrierile
canonice. Nici o altã naraþiune din Noul
Testament nu continuã faptele prezentate de
cei patru evangheliºti.

Mai mult, aceastã carte formeazã funda-
lul ºi cadrul pentru majoritatea scrierilor lui
Pavel. Bruce scrie: „Trebuie sã-i mulþumim
lui Luca pentru coerenþa prezentãrii activi-
tãþii apostolice a lui Pavel. Fãrã Faptele
Apostolilor am fi cu mult mai sãraci. Chiar
ºi aºa, rãmân încã multe lucruri în epistolele
lui Pavel dificil de înþeles; cu cât mai dificile
ar fi fost ele dacã nu ar fi existat Faptele
Apostolilor“ (F.F. Bruce, Commentary on the
Book of the Acts, p. 27).

Cartea Faptele Apostolilor le oferã
creºtinilor de astãzi informaþii de bazã ºi o
bunã cunoaºtere a Bisericii Primare. Luca
ilustreazã tensiunile, persecuþiile, frustrãrile,
problemele teologice ºi speranþele cu care se
confruntã proaspãta mireasã a lui Hristos. Ce
mare pierdere ar fi fost pentru bisericã dacã
nu ar fi existat cartea Faptele Apostolilor!

În plus, Faptele Apostolilor marcheazã
tranziþia de la lucrarea localã a lui Dumnezeu
printre evrei la întemeierea Bisericii Sale
universale. Într-un mod cât se poate de real,
cititorul merge din Ierusalim spre marginile
pãmântului în aceste 28 de capitole. 

Pe lângã toate acestea, Faptele Aposto-
lilor este un stimulent ºi un îndemn pentru
fiecare creºtin de astãzi. Zelul, credinþa,
bucuria, angajamentul ºi ascultarea acestor
sfinþi din vechime constituie un exemplu
pentru toþi credincioºii. Este crucial pentru
urmaºii lui Isus Hristos sã fie cât se poate de
familiarizaþi cu aceastã carte. Aºa cum afirma

Rackham: „cu greu am putea estima impor-
tanþa cãrþii Faptele Apostolilor“ (Richard
Belward Rackham, The Acts of Apostles, p.
xiii).

Titlul cãrþii. Cea mai veche dovadã existen-
tã pentru numele de „Fapte“ se gãseºte
într-un Prolog anti-marcionit la Evanghelia
lui Luca, o lucrare datatã între anii 150 ºi 180
d.Hr. Cum ºi de ce a primit acest titlu þine de
domeniul speculaþiei.

Trebuie sã recunoaºtem cã „Faptele Apos-
tolilor“ nu este un titlu prea corect, întrucât
cartea nu conþine faptele tuturor apostolilor.
Doar Petru ºi Pavel ies în evidenþã. Marele
Apostol Ioan este menþionat, dar nu este redat
nici un cuvânt de-al sãu. Moartea fratelui lui
Ioan, Iacov, este descrisã într-o singurã pro-
poziþie scurtã (Fapte 12:2).

FAPTELE
APOSTOLILOR

Stanley D. Toussaint

Minuni sãvârºite prin Petru ºi Pavel
Petru

Fapte 3:1-11 Vindecarea ologului din 
naºtere

5:15-16 Umbra lui Petru vindecã 
bolnavi

5:17 Succesul provoacã gelozia 
evreilor

8:9-24 Confruntarea cu Simon 
vrãjitorul

9:36-41 Învierea Tabitei
Pavel

14:8-18 Vindecarea unui olog din 
naºtere

19:11-12 Dumnezeu face minuni 
prin mâinile lui Pavel

13:45 Succesul provoacã gelozia 
evreilor

13:6-11 Confruntarea cu Bar-Isus, 
vrãjitorul

20:9-12 Învierea lui Eutih
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Lucrarea ar putea fi intitulatã mai corect
„Unele fapte ale unor apostoli“. Totuºi, titlul
de „Faptele Apostolilor“ este deja consacrat
ºi el reprezintã foarte bine aceastã lucrare a
lui Luca.

Scopul cãrþii. Luca a avut în mod sigur un
scop în scrierea acestei cãrþi, sub inspiraþia
Duhului Sfânt. Ce urmãrea el sã realizeze?
Sau, punând întrebarea în alt fel, de ce a
selectat aceste materiale pentru cartea sa? La
aceastã întrebare existã douã rãspunsuri.

Pe de o parte, unii spun cã scopul princi-
pal este unul istoric; pe de altã parte, alþii
susþin cã scopul este unul apologetic, adicã
este o apãrare scrisã. Toþi sunt de acord cã
existã ºi scopuri secundare în carte, dar între-
barea se referã la scopul ei principal.

Punctul de vedere potrivit cãruia cartea
Faptelor Apostolilor este o lucrare apologe-
ticã paulinã este sprijinit de câteva surprin-
zãtoare paralele între Petru ºi Pavel (vezi
diagrama cu „Minuni sãvârºite prin Petru ºi
Pavel“).

Poate cã Luca a intenþionat în acest fel
sã apere apostolia lui Pavel; cu siguranþã,
Pavel nu este cu nimic mai prejos decât Petru
în putere ºi autoritate. Poate cã tot din acest
motiv sunt inserate cele trei relatãri ale
convertirii lui Pavel. Dar, deºi existã paralele
evidente între lucrarea lui Petru ºi cea a lui
Pavel, cu greu am putea considera cã susþi-
nerea apostoliei lui Pavel ar fi scopul primor-
dial al cãrþii. Existã prea multe lucruri în
carte care ar putea fi strãine de acest scop.
Cum s-ar încadra acestui scop alegerea ºi
investirea celor ºapte din capitolul 6, sau
descrierea detaliatã a naufragiului din capi-
tolul 27?

Cei mai mulþi considerã cã Faptele
Apostolilor prezintã universalitatea creºtinis-
mului. Este acesta scopul principal al cãrþii?
Evanghelia a fost vestitã samaritenilor, fame-
nului etiopian, lui Corneliu, neevreilor din
Antiohia, sãracilor ºi bogaþilor, celor educaþi
ºi celor needucaþi, femeilor ºi bãrbaþilor,
celor aflaþi în poziþii înalte, ca ºi celor aflaþi
în poziþii modeste. Aceastã abordare ne ajutã
sã ne explicãm accentul pus pe Conciliul din
Ierusalim, descris la capitolul 15. Totuºi, nici
acest punct de vedere nu explicã unele ele-
mente din carte, cum ar fi alegerea lui Matia
în capitolul 1 sau alegerea celor ºapte în capi-
tolul 6.

Întrebarea: „Care este scopul principal
al cãrþii?“ rãmâne deschisã. F.F. Bruce, un
reprezentant al celor care cred cã scopul cãrþii

este unul apologetic, afirmã: „De fapt, Luca
este unul dintre primii apologeþi creºtini. În
acest tip special de apologeticã, adresatã
autoritãþilor laice pentru a stabili legitimi-
tatea creºtinismului, el deþine pionieratul
absolut“ (Bruce, Acts, p. 24; cf. F.J. Foakes
Jackson and Kirsopp Lake, eds. . , The
Beginnings of Christianity, vol. 2, Prolego-
mena II: Criticism. Grand Rapids: Baker
Book House, 1979, p. 177-187). Multe ele-
mente din Faptele Apostolilor întãresc ideea
cã ea a fost scrisã pentru a apãra creºtinismul
în faþa stãpânitorilor romani. 

Persecuþia prezentatã în Faptele Aposto-
lilor este întotdeauna de naturã religioasã,
excepþie fãcând cea din douã localitãþi: Filipi
(cap. 16) ºi Efes (cap. 19). În aceste cazuri
opoziþia a fost cauzatã de alte interese. În
fiecare din celelalte cazuri opoziþia a prove-
nit de la evrei.

Se poate dezbate totuºi dacã scopul prin-
cipal al Faptelor Apostolilor este unul apolo-
getic, chiar dacã acest punct de vedere este
ceva mai evidenþiat în carte. De exemplu, de
ce a fost inclusã descrierea naufragiului în
capitolul 27? O altã obiecþie faþã de concepþia
scopului apologetic este strânsa asociere între
Evanghelia dupã Luca ºi Faptele Apostolilor.
Este cât se poate de clar cã Evanghelia dupã
Luca ºi Faptele Apostolilor constituie o
lucrare în douã pãrþi; versetul 1 din capito-
lul 1 este suficient de relevant în acest sens.
Astfel, cu greu s-ar putea spune cã scopul
principal al Faptelor Apostolilor ar fi unul
apologetic, mai ales cã puþine elemente din
Evanghelia dupã Luca susþin o asemenea
intenþie.

De departe, cel mai popular punct de
vedere privind scopul cãrþii este cel care
susþine cã acesta este unul istoric. Potrivit
acestei abordãri, scopul lui Luca a fost sã
prezinte rãspândirea mesajului evangheliei
din Ierusalim, în toatã Iudeea, în Samaria ºi
pânã la marginile pãmântului (1:8). Barclay
afirmã: „Þelul principal al lui Luca a fost sã
arate expansiunea creºtinismului ºi felul în
care aceastã religie, nãscutã într-un colþ al
Palestinei, avea sã ajungã în mai puþin de
treizeci de ani la Roma“ (William Barclay,
The Acts of the Apostles, p. xvii). Aceasta
explicã tranziþia de la o lucrare pentru evrei
spre una pentru neevrei, ºi de la Petru la
Pavel. În plus, acest punct de vedere pune de
acord perspectiva istoricã prezentatã la
Faptele Apostolilor 1:1 cu cea din Evanghe-
lia dupã Luca 1:1-4. Prologul Evangheliei, de
la 1:1-4, este scris în genul unor istorici ca
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Herodot, Tucidide sau Polibius. Este foarte
clar cã Luca a scris istorie în ambele cãrþi.

Dar este Luca doar un istoriograf? În
Luca-Fapte existã multã istorie, dar existã, de
asemenea, multã teologie ºi în special esca-
tologie. Cartea Faptele Apostolilor începe
cu o întrebare escatologicã (1:6) ºi se încheie
cu o expresie escatologicã („Împãrãþia lui
Dumnezeu“, 28:31). Mai mult, accentul cade
pe suveranitatea lui Dumnezeu. În ciuda unei
opoziþii intense, prin toate mijloacele,
Cuvântul lui Dumnezeu se rãspândeºte, iar
oamenii rãspund la acest Cuvânt. Nimic nu
poate opri creºterea constantã a creºtinismu-
lui. Scopul cãrþii Faptele Apostolilor poate fi
enunþat în felul urmãtor: Ca sã explice, îm-
preunã cu Evanghelia dupã Luca, progresul
suveran ºi ordonat al mesajului Împãrãþiei,
plecând de la evrei spre neevrei ºi din Ieru-
salim spre Roma. În Evanghelia dupã Luca se
rãspunde la o întrebare:  „Dacã creºtinismul
îºi are rãdãcinile în Vechiul Testament ºi în
iudaism, cum a fost posibil sã devinã o religie
mondialã?“ Cartea Faptele Apostolilor con-
tinuã pe aceastã linie ºi rãspunde la aceeaºi
întrebare.

Împreunã cu acest progres în plan mon-
dial, se accentueazã factorul escatologic atât
în Evanghelia dupã Luca, cât ºi în Faptele
Apostolilor. Expresia profeticã „Împãrãþia lui
Dumnezeu“ apare în Luca de 32 de ori ºi în
Faptele Apostolilor de 6 ori, în afarã de alu-
ziile la Împãrãþia lui Dumnezeu din 1:6 ºi
20:25 (cf. 1:3; 8:12; 14:22; 19:8; 28:23, 31).
În plus, existã multe referinþe la escatologie,
care sunt sugerate sau redate în altã termi-
nologie (1:11; 2:19-21, 34-35; 3:19-25; 6:14;
10:42; 13:23-26, 32-33; 15:15-18; 17:3, 7,
31; 20:24-25, 32; 21:28; 23:6; 24:15-17, 21,
25; 26:6-8, 18; 28:20). Evident, Biserica din
acea epocã apare foarte proeminent în prim
plan, dar ea este vãzutã ºi ca moºtenitoarea
Împãrãþiei lui Dumnezeu. Putem concluziona
astfel cã Luca aratã cum s-a schimbat ca-
racterul mesajului Împãrãþiei dintr-unul pre-
ponderent evreiesc într-unul preponderent
neevreisc, ºi cum s-a deplasat de la Ierusalim
spre Roma.

Acest progres este direcþionat într-o ma-
nierã ordonatã ºi divinã. O temã care repre-
zintã o legãturã puternicã în structura cãrþii
este suveranitatea lui Dumnezeu. În ciuda
puternicei opoziþii, sub cãlãuzirea Domnului,
Cuvântul lui Dumnezeu a crescut ºi s-a rãs-
pândit. Astfel, scopul lui Luca în scrierea
Faptelor Apostolilor a fost de a arãta cã inten-
þia lui Dumnezeu pentru aceastã epocã era
includerea în Împãrãþia Sa milenialã a unui

popor de credincioºi format atât din evrei cât
ºi din neevrei.

Dacã aceastã formulare a scopului este
acceptabilã, atunci sugestiile anterioare sunt
excluse. Cartea îi include pe Petru ºi pe
Pavel ca personalitãþi de primã mânã, Petru
lucrând printre cei circumciºi, iar Pavel prin-
tre cei necircumciºi. Universalitatea evanghe-
liei este accentuatã în ambele cãrþi scrise de
Luca. Cu siguranþã, progresia cãrþii, aºa cum
este ea prezentatã în 1:8, se încadreazã în
aceastã formulare. Toate aceste lucruri
contribuie la scopul general pe care l-a avut
Luca când a scris lucrarea de faþã.

Sursele folosite de Luca. Sub inspiraþia Du-
hului Sfânt, Luca a folosit mai multe surse.
În primul rând au contat experienþele sale
personale. Acest lucru se vede cel mai clar în
acel „noi“ care se subînþelege în câteva secþi-
uni ale cãrþii (16:10-40; 20:5-28:31). O a
doua sursã de informare trebuie sã fi fost
Pavel, alãturi de care Luca a petrecut mult
timp. Convertirea apostolului ºi experienþele
pe care le-a avut în lucrare au fost fãrã
îndoialã discutate de cei doi cât timp au fost
împreunã. O a treia sursã o constituie mãr-
turiile altor oameni cu care Luca a intrat în
contact (cf. 20:4-5; 21:15-19). În Fapte
21:18-19, Iacov este menþionat ca unul din
cei cu care s-a întâlnit Luca. Cu siguranþã cã
Iacov i-a putut furniza informaþiile care sunt
menþionate în primele capitole ale cãrþii. De
fapt, aceste capitole par a avea o sursã ara-
maicã. Mai mult, cât timp Pavel a fost întem-
niþat în Cezarea, Luca a avut libertatea de a
culege informaþii din Palestina (Luca 1:2-39).
Cercetând cu atenþie spusele martorilor
oculari, Luca, sub inspiraþia Duhului Sfânt, a
scris Faptele Apostolilor.

Data scrierii cãrþii. Cartea a fost scrisã îna-
inte de distrugerea Ierusalimului în anul 70
d.Hr. Cu siguranþã cã un eveniment de ase-
menea magnitudine nu ar fi fost ignorat.
Acest lucru este adevãrat mai ales în lumina
faptului cã una din temele de bazã ale cãrþii
este întoarcerea lui Dumnezeu de la evrei
spre neevrei din cauzã cã evreii L-au respins
pe Isus Hristos.

Cu greu se poate crede cã Luca ar fi omis
relatarea morþii lui Pavel, care, conform tra-
diþiei, a avut loc în intervalul 66-68 d.Hr.,
dacã ea s-ar fi petrecut înainte de scrierea
cãrþii.

Luca nu menþioneazã nici persecuþia din
timpul lui Nero, care a început imediat dupã
incendierea Romei, în 64 d.Hr.
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Mai mult, o apãrare a creºtinismului
înaintea lui Nero folosind cartea Faptele
Apostolilor, ca un document împotriva a ceea
ce subalternii lui hotãrâserã cu privire la
Pavel, ar fi fost neluatã în seamã în vremea
conflctului neronian. În acea vreme Nero
era atât de hotãrât sã distrugã Biserica,
încât orice apãrare a ei bazatã pe Faptele
Apostolilor ar fi avut un efect minim asupra
hotãrârii lui.

Data care de obicei este acceptatã de cer-
cetãtorii conservatori pentru scrierea Faptelor
Apostolilor este în jurul anilor 60-62 d.Hr.
Locul scrierii cãrþii, în acord cu data scrierii
ei, ar fi putut fi Roma, sau atât Roma cât ºi
Cezarea. În acel moment eliberarea lui Pavel
era iminentã, sau chiar avusese deja loc.

Structura cãrþii. Structura folositã în acest
studiu este determinatã de douã idei de bazã
care apar în carte. Prima ºi cea mai evidentã
este tema versetului 8 din capitolul 1: „Ci voi
veþi primi o putere, când se va pogorî Duhul
Sfânt peste voi, ºi-Mi veþi fi martori în
Ierusalim, în toatã Iudeea, în Samaria, ºi pânã
la marginile pãmântului.“

A doua idee de bazã este felul în care
Luca face uz de „rapoartele de dezvoltare“
care sunt presãrate în toatã cartea (cf. 2:47;
6:7; 9:31; 12:24; 16.5; 19:20; 28:30-31). Pen-
tru cã Luca nu foloseºte o formulã exactã,
existã controverse ºi în legãturã cu alte locuri
în care apar aceste informaþii privind dez-
voltarea Bisericii (cf. 2:41; 4:31; 5:42; 8:25,
40 etc.). Totuºi, aceste versete, fie nu au carac-
terul unui rezumat, fie le lipseºte finalitatea.

Corelarea armonioasã a acestor doi fac-
tori — versetul cheie din Fapte 1:8 ºi cele
ºapte rapoarte ale progresului — formeazã
baza structurii care urmeazã.

STRUCTURA CÃRÞII

I. Martori în Ierusalim (1:1-6:7)
A. Aºteptarea ucenicilor (cap. 1-2)

1. Introducerea (1:1-5)
2. Rãmânerea în Ierusalim (1:6-26)
3. Începutul Bisericii (cap. 2)

Raportul de dezvoltare nr. 1: „ªi Domnul 
adãuga în fiecare zi la numãrul lor pe cei 
ce erau mântuiþi“ (2:47).
B. Dezvoltarea Bisericii în Ierusalim 

(3:1-6:7)
1. Opoziþia faþã de Bisericã 

(3:1-4:31)

2. Corecþie în Bisericã (4:32-5:11)
3. Progres în Bisericã (5:12-42)
4. Administrarea în bisericã (6:1-7)

Raportul de dezvoltare nr. 2: „Cuvântul 
lui Dumnezeu se rãspândea tot mai mult, 
numãrul ucenicilor se înmulþea mult în 
Ierusalim“ (6:7).

II. Martori în toatã Iudea ºi în Samaria 
(6:8-9:31)
A. Martirajul lui ªtefan (6:8-8:1a)

1. Arestarea lui ªtefan (6:8-7:1)
2. Discursul lui ªtefan (7:2-53)
3. Atacul asupra lui ªtefan 

(7:54-8:1a)
B. Lucrarea lui Filip (8:1b-40)

1. În Samaria (8:1b-25)
2. În faþa famenului etiopian 

(8:26-40)
C. Mesajul lui Saul (9:1-31)

1. Convertirea lui Saul (9:1-19a)
2. Conflictele lui Saul (9:19b-31)

Raportul de dezvoltare nr. 3: „Biserica se 
bucura de pace în toatã Iudeea, Galilea 
ºi Samaria, se întãrea sufleteºte, ºi umbla 
în frica Domnului; ºi, cu ajutorul Du-
hului Sfânt, se înmulþea“ (9:31).

III. Martori pânã la marginile pãmântului 
(9:32-28:31)
A. Extinderea bisericii pânã în 

Antiohia (9:32-12:24)
1. Pregãtirea lui Petru pentru o 

evanghelie universalã 
(9:32-10:48)

2. Pregãtirea apostolilor pentru o 
evanghelie universalã (11:1-18)

3. Pregãtirea Bisericii din Antiohia 
pentru o evanghelie universalã 
(11:19-30)

4. Persecutarea Bisericii din 
Ierusalim (12:1-24)

Raportul de dezvoltare nr. 4: „Însã Cu-
vântul lui Dumnezeu se rãspândea tot mai 
mult, ºi numãrul ucenicilor se mãrea“ 
(12:24).
B. Extinderea Bisericii în Asia Micã 

(12:25-16:5)
1. Chemarea ºi dedicarea lui 

Barnaba ºi Saul (12:25-13:3)
[Prima cãlãtorie misionarã, cap. 
13-14]

2. Circuitul din Asia Micã 
(13:4-14:28)

3. Conferinþa din Ierusalim 
(15:1-35)

4. Confirmarea bisericilor din Asia 
Micã (15:36-16:5)
[A doua cãlãtorie misionarã, 
15:36-18:22]
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Raportul de dezvoltare nr. 5: „Bisericile 
se întãreau în credinþã, ºi sporeau la 
numãr din zi în zi“ (16:5).
C. Extinderea Bisericii în zona Mãrii 

Egee (16:6-19:20)
1. Chemarea în Macedonia 

(16:6-10)
2. Conflicte din Macedonia 

(16:11-17:15)
3. Cruciada din Ahaia 

(17:16-18:18)
4. Încheierea celei de-a doua 

cãlãtorii misionare (18:19-22)
5. Cucerirea Efesului (18:23-19:20)

[A treia cãlãtorie misionarã, 
18:23-21:16]

Raportul de dezvoltare nr. 6: „Cu atâta 
putere se rãspândea ºi se întãrea Cuvân-
tul Domnului“ (19:20).
D. Extinderea Bisericii pânã la Roma 

(19:21-28:31)
1. Încheierea celei de-a treia 

cãlãtorii (19:21-21:16)
2. Arestarea lui Pavel la Ierusalim 

(21:17-23:32)
3. Captivitatea lui Pavel în Cezarea 

(23:33-26:32)
4. Captivitatea lui Pavel la Roma 

(cap. 27-28)
Raportul de dezvoltare nr. 7: „Pavel… 
primea pe toþi cari veneau sã-l vadã, pro-
povãduia Împãrãþia lui Dumnezeu, ºi în-
vãþa pe oameni, cu toatã îndrãzneala ºi 
fãrã nici o piedicã, cele privitoare la 
Domnul Isus Hristos“ (28:30-31).

COMENTARIU

I. Martori în Ierusalim (1:1-6:7)

A. Aºteptarea ucenicilor (cap. 1-2)
1. INTRODUCEREA (1:1-5)

1:1-2. În primele douã versete ale acestei
cãrþi Luca aruncã o privire înapoi spre
Evanghelia sa. Este foarte probabil ca Teofil
sã fi fost susþinãtorul care a finanþat scrierile
lui Luca. În orice caz, el credea în Hristos.
Aceste douã cãrþi aveau menirea de a-i con-
firma credinþa ºi de a-l instrui pe Teofil, dar
ºi Biserica lui Hristos, în credinþã (cf. Luca
1:1-4).

Verbul a început indicã faptul cã aceastã
carte continuã prezentarea lucrãrii ºi a învãþã-
turii pe care Hristos a început-o pe pãmânt.

El încã mai lucreazã ºi învaþã ºi astãzi prin
poporul Sãu. 

Referirea la înãlþarea Domnului din
Fapte 1:2 ne îndreaptã atenþia spre Luca
24:51.

Domnul a dat douã porunci înainte de
întoarcerea Sa la cer: (1) grupul de apostoli
trebuia sã rãmânã în Ierusalim (Fapte 1:4; cf.
Luca 24:49); (2) li se cerea sã meargã în toatã
lumea ca martori (Fapte 1:8; cf. Luca 10:4;
24:47). Aceste porunci pot pãrea contradic-
torii, dar trebuia ca ele sã fe împlinite pe rând.

1:3. Apariþii le de dupã înviere ale
Domnului atestã realitatea învierii. Hristos
a oferit multe dovezi ale acestei realitãþi.
Cuvântul „dovezi“ (tekmçriois) apare doar
aici în Noul Testament ºi se referã la dovezi
demonstrabile, în contrast cu dovezile aduse
de martori. Cu alte cuvinte, învierea a fost
doveditã prin atingere, vedere ºi simþire (cf.
Luca 24:39-40; 1 Ioan 1:1).

Timp de patruzeci de zile dupã învierea
Sa, Domnul S-a arãtat apostolilor, vorbind
cu ei despre lucrurile privitoare la Împã-
rãþia lui Dumnezeu. Ce înseamnã acest
lucru? Dumnezeu a domnit întotdeauna peste
lume ºi în special peste Israel (Dan. 2:47; 4:3,
25-26, 32, 34-37; 5:21; 6:25-27; Ps. 5:2;
84:3; 89:6-18; 103; etc.). Totuºi, va veni o
vreme, numitã de obicei Mileniul, când
Dumnezeu va intra în mod spectaculos în
istoria omenirii pentru a instaura domnia Sa
pe pãmânt. Acesta este înþelesul expresiei
„Împãrãþia lui Dumnezeu“ (cf. comentariilor
de la Mat. 3:2; 13:10-16). Deºi tema aceasta
a fost discutatã cu precãdere înainte de cruci-
ficarea Sa, Domnul a gãsit potrivit s-o discute
ºi în timpul celor 40 de zile de lucrare de
dupã înviere.

1:4. Fãgãduinþa Tatãlui, care a fost
anticipatã în Evanghelia dupã Luca 24:49, se
referea în mod clar la Duhul Sfânt (cf. Fapte
1:5; Ioan 14:16; 15:26; 16:7).

1:5. Într-adevãr, Ioan a promis botezul cu
Duhul Sfânt realizat de cãtre Domnul Isus.
Mãreþia lui Hristos s-a vãzut din faptul cã
Ioan i-a identificat pe oameni cu sine prin
botezul în apã; Isus Hristos îi va uni pe
urmaºii Lui cu Sine ºi prin botezul cu Duhul
Sfânt. Cuvântul botezaþi, care de obicei
înseamnã „scufundat sau  afundat“, aici are
înþelesul de „a se uni cu“ (cf. 1 Cor. 10:1-2).
La fel ca Ioan, Domnul a prezis acelaºi lucru
despre botezul cu Duhul (Mat. 3:11; Mar.
1:8; cf. Fapte 11:16).

Faptele Apostolilor 1:1-5
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2. RÃMÂNEREA ÎN IERUSALIM (1:6-26)
a. Înãlþarea (1:6-11)

1:6. Întrebarea ucenicilor: Doamne, în
vremea aceasta ai de gând sã aºezi din nou
împãrãþia lui Israel? este edificatoare.

Fraza este introdusã prin conjuncþia deci
(men oun), care asociazã ideea din versetul 6
cu cea din versetul 5. În mintea ucenicilor
revãrsarea Duhului Sfânt ºi venirea Împã-
rãþiei promise erau în strânsã legãturã. ªi aºa
ºi trebuia sã fie, pentru cã Vechiul Testament
face adesea legãtura între cele douã eveni-
mente ( cf. Is. 32:15-20; 44:3-5; Eze. 39:28-
29; Ioel 2:28-3:1; Zah. 12:8-10). Când
Hristos le-a spus ucenicilor despre apropiata
venire a botezului cu Duhul Sfânt, ei au tras
concluzia cã restabilirea Împãrãþiei lui Israel
era iminentã (cf. comentariilor despre „resta-
bilire“ de la Fapte 3:21).

1:7. Unii conchid din rãspunsul Dom-
nului cã apostolii aveau o concepþie falsã
despre Împãrãþie. Este însã greºit sã se creadã
aºa. Hristos nu i-a acuzat pe ucenici de aºa
ceva. Dacã ucenicii Domnului Isus ar fi avut
un punct de vedere greºit, acesta ar fi fost
momentul ca El sã-i corecteze. Hristos i-a
învãþat despre venirea unei Împãrãþ i i
pãmânteºti (Mat. 19:28; Luca 19:11-27;
22:28-30). Fapte 1:3 afirmã cã Domnul i-a
învãþat pe ucenici despre Împãrãþie; cu sigu-
ranþã cã El le-a lãsat impresia corectã despre
caracterul acestei Împãrãþii ºi despre faptul
cã ea va veni în viitor. Ceea ce pune Isus în
discuþie aici (v. 7) este timpul venirii Împã-
rãþiei. Cuvântul grecesc tradus vremurile
(chronous) se referã la durata de timp, iar
cuvântul tradus soroacele (kairous) se referã
atât la duratã cât ºi la felul vremurilor (ex.,
„vremuri grele“). Nu era treaba ucenicilor sã
ºtie „vremurile sau soroacele“, pentru cã pe
acestea Tatãl le-a pãstrat sub stãpânirea
Sa. Mai târziu, revelaþia care va urma se va
ocupa ºi de acestea (cf. 1 Tes. 5:1).

1:8. Acest verset contrasteazã (alla, ci)
cu versetul 7. În loc de a cunoaºte vremurile
ºi soroacele, apostolii trebuiau sã fie martorii
lui Hristos pânã la marginile pãmântului.
Lucrul acesta avea sã se întâmple dupã ce
vor fi primit putere supranaturalã prin Duhul
Sfânt. 

Sensul expresiei ºi-Mi veþi fi martori
este controversatã. Este o poruncã sau este o
simplã afirmare a unui fapt? Din punct de
vedere gramatical, expresia poate fi luatã în
ambele sensuri, dar având în vedere cele
scrise la 10:42 (cf. 4:20), ea este în mod clar
un imperativ cu formã de viitor.

Probabil cã sintagma „marginile (sing.
«marginea» în textul gr.) pãmântului“ se
referã la Roma, centrul plin de mândrie al
lumii civilizate din veacul apostolic, situatã
la o distanþã semnificativã de Ierusalim
(peste 2.200 de kilometri).

1:9-11. Aceste versete prezintã înãlþarea
Domnului, dar anticipeazã de asemenea
revenirea Sa. El va reveni într-un nor, în trup,
în vãzul oamenilor (Apoc. 1:7), pe Muntele
Mãslinilor (Zah. 14:4) — adicã în acelaºi fel
cum L-aþi vãzut mergând la cer.

Înãlþarea lui Hristos marcheazã înche-
ierea misiunii Sale pe pãmânt în forma Lui
trupeascã. De asemenea, Îl aºeazã pe Isus la
dreapta Tatãlui (Fapte 2:33-36; 5:30-31; Evr.
1:3; 8:1; 12:2). În acelaºi timp, înãlþarea
înseamnã cã misiunea lui Isus va continua pe
pãmânt prin ucenicii Sãi (Fapte 1:1-2, 8).

Era imperios necesar ca înãlþarea sã aibã
loc pentru ca Mângâietorul promis sã poatã
veni (cf. Ioan 14:16, 26; 15:26; 16:7; Fapte
2:33-36). Duhul Sfânt trebuia sã le dea putere
ucenicilor în vestirea evangheliei ºi în aºtep-
tarea Împãrãþiei.

b. Rugãciunile din odaia de sus (1:12-14)
1:12-14. Un drum în ziua Sabatului era

de aproximativ un kilometru (cf. Ex. 16:29;
Num. 35:5). Muntele numit al Mãslinilor
era situat la aceastã distanþã la est de Ieru-
salim.

Apostolii erau adunaþi în odaia de sus.
Grupurile mai mari se întâlneau de obicei în
camere situate sus, unde spaþiile erau mai
mari (cf. Fapte 20:8-9). Camerele de jos erau
mai mici pentru cã zidurile lor trebuia sã sus-
þinã greutatea spaþiilor de deasupra.

Stãruinþa în rugãciune (1:14) poate sã
însemne o rugãciune specificã pentru promi-
siunea la care face referire versetul 4. În
greacã, „rugãciune“ are ºi articol. Ucenicii
urmau instrucþiunile date de Isus (Luca
11:13). Totuºi, de la Ziua Cincizecimii încoace
nu mai este necesar ca creºtinii sã se roage
pentru Duhul Sfânt (cf. Rom. 8:9).

Se pare cã învierea Domnului a condus
la convertirea fraþilor lui Isus (cf. Ioan 7:5;
1 Cor. 15:7). Dacã este aºa, atunci aceea a
fost singura apariþie a lui Isus dupã învierea
Sa, în faþa unor oameni nemântuiþi.

c. Completarea grupului apostolilor (1:15-26)
1:15. Petru, conducãtorul grupului de

apostoli s-a sculat în mijlocul fraþilor, în
numãr de aproape o sutã douãzeci. Evident,

Faptele Apostolilor 1:6-15
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Faptele Apostolilor

PREDICI ªI CUVÂNTÃRI ÎN FAPTELE APOSTOLILOR

Vorbitori Ocaziile ºi/sau Cetãþi Referinþe
Petru Pavel Alþii ascultãtorii

1. Petru Alegerea succesorului Ierusalim 1:16-22
lui Iuda

2. Petru Semnele din Ziua Ierusalim 2:14-36
Cincizecimii

3. Petru Vindecarea ologului Ierusalim 3:12-26
de la Templu

4. Petru Înaintea Sinedriului Ierusalim 4:8-12
pentru cã au predicat
despre învierea lui 
Hristos

Gamaliel Înaintea Sinedriului, Ierusalim 5:35-39
cu privire la Petru
ºi la alþii

ªtefan Înaintea Sinedriului, Ierusalim 7:2-53
dupã arestarea
lui ªtefan

5. Petru În casa lui Corneliu, Cezarea 10:34-43
pentru a prezenta 
evanghelia neevreilor
care erau acolo

6. Petru Apãrarea în faþa Bisericii Ierusalim 11:4-17
în legãturã cu ceea ce 
s-a întâmplat în Cezarea

1. Pavel Predica în faþa iudeilor Antiohia Pisidiei 13:16-41
în ziua de sabat,
în sinagogã

2. Pavel ºi Barnaba Mulþimea care dorea Listra 14:15-17
sã li se închine

7. Petru Conciliul Bisericii Ierusalim 15:7-11
Iacov Conciliul Bisericii Ierusalim 15:13-21

3. Pavel Atenienii de pe Colina Atena 17:22-31
lui Marte

Dimitrie Argintarii care au fost Efes 19:25-27
deranjaþi de predicarea
lui Pavel

Logofãtul Rãscoala din Efes Efes 19:35-40
cetãþii 

4. Pavel Adunarea bãtrânilor Milet 20:18-35
din Efes

5. Pavel Mulþimea de oameni  Ierusalim 22:1-21
care a încercat sã-l 
ucidã pe Pavel

6. Pavel Apãrarea în faþa Ierusalim 23:1-6
Sinedriului

7. Pavel Apãrarea în faþa lui Cezarea 24:10-21
Felix

8. Pavel Apãrarea în faþa lui  Cezarea 25:8, 
Festus 10-11

9. Pavel Apãrarea în faþa lui Cezarea 26:1-23
Irod Agripa II

10. Pavel Cãlãtorilor din corabie Marea 27:21-26
în timpul unei furtuni Mediteranã, 
violente între Creta ºi 

Malta
11. Pavel Mãrturia în faþa  Roma 28:17-20,

conducãtorilor evrei 25-28
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existau cu mult mai mulþi ucenici, rãspândiþi
ºi prin alte pãrþi (cf. 1 Cor. 15:6).

1:16-17. Referinþa lui Petru la Vechiul
Testament aratã cât de bine cunoºtea el
Scriptura. Psalmii au fost inspiraþi de Duhul
Sfânt ºi rostiþi prin gura lui David. Petru
credea cã Scriptura trebuie sã se împlineascã.
Verbul „trebuie“ vine din dei, care este folosit
pentru un lucru necesar din punct de vedere
logic sau divin. 

Petru a spus cã David a profeþit despre
Iuda. Dar când a vorbit David despre Iuda
Iscarioteanul? Cu siguranþã cã nu s-a referit
în mod direct la el ºi nu i-a pomenit numele.
În Psalmi, Mesia este prevestit ca Împãratul
ideal; deci psalmii regali, care discutã despre
Împãratul lui Israel, Îl anticipeazã adesea pe
Hristos. La fel, duºmanii prezentaþi în psal-
mii regali devin duºmanii lui Mesia. Aºadar,
Iuda a fost prevestit în Psalmul 69:25 ºi
109:8, aºa cum se afirmã în Faptele Aposto-
lilor 1:20. Ambii psalmi sunt psalmi regali de
imprecaþie (cf. Ps. 41:9).

1:18-19. Deºi nu a cumpãrat el personal
un ogor, Iuda a fãcut indirect acest lucru.
Preoþii au folosit banii trãdãrii, pe care Iuda
i-a aruncat în templu, pentru a face tranzac-
þia în numele lui Iuda (Mat. 27:3-10).

Descrierea sfârºitului violent al lui Iuda
în Faptele Apostolilor 1:18 pare sã fie în con-
trast cu Evanghelia dupã Matei 27:5, care
spune fãrã înconjur cã el „s-a spânzurat“. Una
din explicaþii ar fi cã intestinele sale s-au
umflat ºi s-au dilatat dupã ce s-a spânzurat ºi
astfel   i s-au vãrsat afarã. O altã explicaþie,
mai plauzibilã, ar fi cã Iuda s-a spânzurat
deasupra unui teren stâncos ºi cã frânghia sau
creanga de care atârna s-a rupt ºi la contactul
cu solul i s-au vãrsat toate mãruntaiele.

Acheldama este cuvântul aramaic ce
desemneazã Ogorul sângelui. Localizarea
exactã a acestui ogor nu este cunoscutã, dar
locul tradiþional este considerat a fi lângã
Biserica Greco-Ortodoxã ºi Mânãstirea Sfân-
tul Oniprius, unde Valea Hinom se întâlneºte
cu Valea Chedronului, la sud-est de Ierusalim
(vezi harta).

1:20. Cu privire la citatele lui Petru din
Psalmii 69:25 ºi 109:8, referitoare la Iuda,
vezi comentariile de la Fapte 1:16-17. 

1:21. Încã o datã (cf. v. 16) Luca folo-
seºte verbul dei, tradus cu trebuie, pentru a
desemna un lucru necesar din punct de vedere
logic sau divin. Este interesant faptul cã
apostolii au considerat cã locul lui Iuda,
rãmas vacant, trebuia completat, dar mai
târziu, când apostolul Iacov a murit (12:2), nu

gãsim scris cã s-ar fi procedat la fel. Evident,
era necesar ca locul promisiunii pe care-l
pãrãsise Iuda, ºi la care se face referire în
Evanghelia dupã Matei 19:28, sã fie ocupat.
Domnul a promis acolo cã apostolii vor sta
pe douãsprezece scaune de domnie, stãpâ-
nind peste Împãrãþia lui Hristos în Israel,
când Hristos Se va întoarce sã domneascã
peste întregul pãmânt (cf. Apoc. 21:14).

1:22. Importanþa învierii rezultã ºi din
faptul cã o condiþie pusã înlocuitorului lui
Iuda era ca el sã fi fost martor al învierii
Lui. Învierea Domnului Isus este o piatrã de
temelie a credinþei creºtine (1 Cor. 15).

1:23-26. Având doi oameni propuºi,
Iosif (numit Barsaba ºi Iust) ºi Matia,
apostolii au fãcut douã lucruri: s-au rugat
(conºtienþi fiind cã Dumnezeu este omni-
scient; cf. Ps. 139:1-6; Ioan 2:25; 4:29) ºi au
tras la sorþi. Posibil ca cele douã nume sã
fi fost scrise pe douã pietre care au fost
puse într-un vas. Când cele douã pietre au
fost aruncate afarã din vas, prima piatrã
care a cãzut a fost consideratã alegerea
Domnului.

Aceasta este ultima oarã în Biblie când
se spune cã s-a folosit sorþul pentru a se deter-
mina voia lui Dumnezeu. Douã observaþii se

Faptele Apostolilor 1:16-26
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impun aici. Prima, aici nu era vorba despre o
problemã moralã. Se punea doar problema de
a se alege între doi oameni care pãreau la fel
de  potriviþi pentru slujbã. A doua observaþie
este cã aceastã procedurã putea sã provinã
din cartea Proverbele 16:33, care spune cã
decizia sorþului vine de la Dumnezeu.

Unii cred cã alegerea lui Matia a fost gre-
ºitã. Ei considerã cã aceastã metodã nu a fost
una potrivitã ºi cã locul acesta trebuia sã-i fi
revenit lui Pavel. Totuºi, cei care cred cã ale-
gerea lui Matia a fost corectã, susþin cã textul
din Evanghelia dupã Matei 19:28 s-a referit
la evrei, în timp ce Pavel trebuia sã misioneze
între neevrei (Gal. 2:9). Mai mult, Luca, pri-
etenul ºi însoþitorul lui Pavel, îi privea pe cei
doisprezece ca pe un grup oficial (Fapte 2:14;
6:2). În cele din urmã nu existã în Faptele
Apostolilor vreun semn de dezaprobare faþã
de felul în care a fost ales Matia.

3. ÎNCEPUTUL BISERICII (cap. 2)
a. Coborârea Duhului Sfânt (2:1-13)

2:1. Ziua Cincizecimii era o sãrbãtoare
anualã care urma sãrbãtorii primelor roade,
printr-o sãptãmânã de sãptãmâni (i.e., ºapte
sãptãmâni, sau 49 de zile) ºi care mai era
numitã Sãrbãtoarea Sãptãmânilor (cf. Lev.
23:15-22). Numele „Cincizecime“ derivã de
la un cuvânt grecesc care înseamnã cincizeci,
pentru cã era a cincizecea zi dupã Sãrbã-
toarea roadelor (Lev. 23:16).

Nu se cunoaºte cu precizie unde erau
adunaþi ucenicii în acel moment. Luca men-
þioneazã doar cã erau toþi împreunã în
acelaºi loc. Poate cã erau în împrejurimile
templului. Totuºi, se precizeazã cã era o casã
(Fapte 2:2), ceea ce înseamnã cã nu este
vorba de templu, cu toate cã uneori este ºi el
numit casã (cf. 7:7). Dacã nu erau adunaþi la
templu, este posibil sã fi fost în apropierea lui
(cf. 2:6).

2:2-3. Referirea la „vânt“ ºi la „foc“ este
semnificativã. Cuvântul „Duh“ (pneuma)
este înrudit cu pnoe, cuvântul tradus aici prin
„vânt“. El mai înseamnã ºi suflare. Ambele
substantive — „duh“ ºi „vânt“ sau „suflare“
— vin de la verbul pneô, „a sufla, a respira“.
Un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic,
venit din cer, subliniazã puterea Duhului
Sfânt ºi plinãtatea venirii Sale. 

Niºte limbi ca de foc ilustreazã prezenþa
lui Dumnezeu. De câteva ori în Vechiul
Testament Dumnezeu Se înfãþiºeazã pe Sine
în forma unor flãcãri (Gen. 15:17; Ex. 3:2-6;
13:21-22; 19:18; 40:38; cf. Mat. 3:11; Luca
3:16).

Nici unul din credincioºii prezenþi acolo
nu a fost exceptat de la aceastã experienþã,
pentru cã limbile de foc s-au separat ºi s-au
aºezat câte una pe fiecare dintre ei.

2:4. Umplerea cu Duhul Sfânt este se-
paratã de botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu
Duhul Sfânt este o experienþã unicã pentru
fiecare credincios în momentul mântuirii (cf.
11:15-16; Rom. 6:3; 1 Cor. 12:13; Col. 2:12),
dar umplerea cu Duhul poate avea loc nu
numai în acel moment, ci ºi în alte ocazii
dupã mântuire (Fapte 4:8, 31; 6:3, 5; 7:55;
9:17; 13:9, 52).

O dovadã a botezului cu Duhul Sfânt a
reprezentat-o vorbirea în alte limbi (heterais
glôssais; cf. 11:15-16). Acestea erau cu sigu-
ranþã limbi vorbite la acea vreme; cuvântul
folosit în versetele 2:6, 8 este dialektô, care
înseamnã „limbã“ ºi nu mesaje aduse în mo-
mente de extaz. Acest sens ne oferã clarificãri
despre utilizarea cuvântului „limbi“ în capito-
lele 2; 10; 19 ºi în Epistola 1 Corinteni 12-14.

Acest eveniment a marcat începutul
Bisericii. Pânã la acest eveniment Biserica a
fost doar anticipatã (Mat. 16:18). Biserica
este constituitã ca un trup cu ajutorul bote-
zului Duhului Sfânt (1 Cor. 12:13). Prima
manifestare a botezului Duhului Sfânt trebuia
deci sã indice începutul Bisericii. Desigur, în
Fapte 2:1-4 nu se afirmã cã botezul cu Duhul
a avut loc în ziua Cincizecimii. Totuºi, 1:5
anticipeazã acest lucru, iar în 11:15-16 se
face o referire la acest eveniment ca ºi cum ar
fi avut loc la Cincizecime. De aceea, Biserica
a luat fiinþã atunci.

2:5-13. Iudei din „diaspora“ („cei îm-
prãºtiaþi“; cf. Iac. 1:1; 1 Pet. 1:1) se aflau
atunci în Ierusalim cu ocazia sãrbãtorii.
Poate cã ei vorbeau douã limbi, greaca ºi
limba lor natalã. Ei erau uluiþi sã audã cum
evrei din Galileea vorbeau limbile popoarelor
din jurul Mãrii Mediterane.

Se ridicã întrebarea dacã doar cei doi-
sprezece vorbeau în alte limbi, sau toþi cei o
sutã douãzeci. Câþiva factori susþin ideea cã
doar cei doisprezece au participat la acest
fenomen: (1) Ei sunt numiþi galileeni (Fapte
2:7; cf. 1:11-13). (2) Petru s-a sculat în pi-
cioare împreunã cu „cei unsprezece“ (2:14).
(3) Cel mai apropiat andecedent al cuvântului
„toþi“ din versetul 1 este „apostoli“ din 1:26.
Totuºi, problema acestui punct de vedere este
cã numãrul limbilor din 2:9-11 este mai mare
de  doisprezece. Dar un apostol putea sã fi
vorbit mai mult de o singurã limbã. Este însã
posibil ca toþi cei 120 sã fi vorbit în limbi.
Fiindcã cei mai mulþi dintre ei erau din
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Galilea, ei au fost numiþi galileeni. Menþio-
narea celor doisprezece voia sã arate cã ei
aveau rolul conducãtor între cei 120.

Tema vorbirii lor în limbi a reprezentat-o
lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Se
pare cã ei Îl lãudau pe Dumnezeu. Mesajul
lor nu era unul de pocãinþã; nu era evanghe-
lia.

Incapabili sã explice aceastã minune,
iudeii necredincioºi au rãmas derutaþi, iar
unii ºi-au permis sã fie batjocoritori ºi sã
afirme: Sunt plini de must. Cuvântul „must“
(gleukos) înseamnã vin nou, dulce.

b. Discursul lui Petru (2:14-40)
Predica lui are o temã fundamentalã: Isus

este Mesia ºi Domnul (v. 36). Discursul lui
Petru poate fi schiþat în felul urmãtor:

I. Evenimentul acesta este împlinirea 
profeþiei (v. 15-21)
A. Apãrarea (v. 15)
B. Explicarea (v. 16-21)

II. Isus este Mesia (v. 22-32)
A. Lucrãrile Sale atestã cã El este 

Mesia (v. 22)
B. Învierea Sa atestã cã El este 

Mesia (v. 23-32)
III. Isus, Mesia cel glorificat, a turnat 

Duhul Sfânt (v. 33-36)
IV. Aplicaþie (v. 37-40)
2:14-15. Petru a început prin a respinge

acuzaþia cã aceºti oameni sunt beþi. Era doar
al treilea ceas din zi (ora nouã dimineaþa;
ziua începea la ºase dimineaþa), mult prea
devreme pentru ca un grup de petrecãreþi sã
fie deja în stare de ebrietate!

2:16-21. Departe de a fi beþi, ei experi-
mentau ceea ce era scris în Ioel 2. În cuvinte-
le lui Petru, aceasta este ce a fost spus prin
proroocul Ioel. Aceste cuvinte nu înseamnã:
„aceasta se aseamãnã cu“; ci înseamnã cã
ziua Cincizecimii a împlinit prezicerea lui
Ioel. Dar, profeþiile lui Ioel citate în Faptele
Apostolilor 2:19-20 nu au fost împlinite inte-
gral. Ceea ce nu s-a împlinit se va împlini
dacã Israelul se va pocãi. Aspectul legat de
acest posibil eveniment va fi mai amplu
comentat la 3:19-23.

2:22. Minunile lui Isus, a spuns Petru,
au reprezentat modalitatea prin care Isus a
fost adeverit de Dumnezeu înaintea voas-
trã, a evreilor (cf. 1 Cor. 1:22; 14:22).

2:23. Ideea acestui verset este clarã: cru-
cificarea nu a fost un accident. Ea a avut loc
conform cu sfatul hotãrât (boulç, „plan“) ºi
cu ºtiinþa lui Dumnezeu, nicidecum la întâm-
plare. A fost un lucru necesar din punct de

vedere divin (cf. 4:28). Expresia lui Petru:
înaintea voastrã se referã la evrei; iar prin
expresia: mâna celor fãrãdelege (anomôn)
se referã probabil la neevrei. Atât evreii cât ºi
neevreii au fost implicaþi în moartea lui
Hristos. De mai multe ori apostolii i-au
acuzat pe evrei cã L-au crucificat pe Isus
(2:23, 36; 3:15; 4:10; 5:30; 7:52; 10:39;
13:28), însã apostolii au susþinut, de aseme-
nea, cã ºi neevreii sunt vinovaþi (2:23; 4:27;
cf. Luca 23:24-25).

2:24. Învierea Domnului este o doctrinã
fundamentalã în Faptele Apostolilor (v: 32;
3:15, 26; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30, 33-34, 37;
17:31; 26:23). Aici este un alt indiciu cã El
este Mesia, fiind dezlegat de moarte, pentru
cã nu era cu putinþã sã fie þinut de ea (Ioan
20:9).

2:25-35. Aceste versete conþin patru dovezi
ale învierii ºi înãlþãrii lui Isus: (a) Profeþia din
Psalmul 16:8-11 ºi referirea la mormântul
lui David (Fapte 2:25-31), (b) martorii
învierii (v. 32), (c) evenimentele supranatu-
rale ale Cincizecimii (v. 33) ºi (d) Înãlþarea
Fiului mai mare a lui David (Ps. 110:1; Fapte
2:34-35).

Cuvântul tradus Locuinþa morþilor în
versetele 27 ºi 31 este hadçs, care înseamnã
atât mormânt (ca aici) cât ºi infern, lumea
spiritelor rãzvrãtite.

Argumentul lui Petru este cã, deoarece
David, patriarhul ºi profetul era mort ºi
îngropat, nu putea sã se refere la el însuºi în
Psalmul 16:8-11; deci el s-a referit la Hristos
(„Mesia“) ºi la învierea Sa. Referirea la
jurãmânt (Fapte 2:30) ne îndreaptã atenþia
spre Psalmul 132:11 (cf. 2 Sam. 7:15-16).
Dumnezeu a înviat pe acest Isus, care S-a
înãlþat (cf. Fapte 3:13; Fil. 2:9) prin dreap-
ta lui Dumnezeu (cf. Fapte 5:30-31; Ef.
1:20; Col. 3:1; Evr. 1:3; 8:1; 10:12; 12:2;
1 Pet. 3:22). Astfel Isus a avut autoritatea sã
trimitã fãgãduinþa Duhului Sfânt (Fapte
1:5, 8; Ioan 14:16, 26; 15:26; 16:7), a Cãrui
prezenþã era doveditã prin ceea  ce vedeau
ei („limbi de foc“, Fapte 2:3), auzeau („vâ-
jâitul unui vânt puternic“, v. 2) ºi prin faptul
cã apostolii vorbeau în alte limbi (v. 4, 6, 8,
11).

La fel cum David n-a vorbit despre el
însuºi în Psalmul 18:8-11, tot aºa se întâm-
plã ºi în Psalmul 110:11. David nu a fost
înviat (Fapte 2:29, 31) ºi nici nu s-a suit în
cerur i (v. 34 ) . Domnul es t e Iehova
Dumnezeu care vorbeºte Domnului meu (a
lui David), iar acesta este Hristos, Dumnezeu
Fiul.

Faptele Apostolilor 2:14-35
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În cinci ocazii din Faptele Apostolilor
unii dintre apostoli au spus cã ei sunt martori
ai lui Hristos Cel înviat (v. 32; 3:15; 5:32;
10:39-41; 13:30-31). Ei ºtiau despre ce vor-
beau!

2:36. Aici se încheie argumentaþia lui
Petru. Substantivul Domn, folosit pentru
Hristos, este probabil o referire la Iehova.
Acelaºi cuvânt kyrios este folosit pentru
Dumnezeu în versetele 21, 34 ºi 39 (cf. Fil.
2:9). Aceasta este o afirmaþie convingãtoare
despre dumnezeirea lui Hristos.

2:37. Versetele 37-40 conþin aplicaþia
predicii lui Petru. Cuvântul strãpunºi (kate-
nygçsan) înseamnã „a pãtrunde, a înþepa cu
violenþã, a uimi“. Lucrarea de convingere a
Duhului (cf. Ioan 16:8-11) în inima lor a fost
deosebitã.

Întrebarea lor trãdeazã disperare (cf.
Fapte 16:30). Dacã evreii L-au crucificat pe
Mesia al lor ºi El era acum înãlþat, ce le mai
rãmânea de fãcut? Ce sã facem?

2:38-39. Rãspunsul lui Petru a fost ho-
tãrât. Mai întâi le-a spus: Pocãiþi-vã. Acest
verb (metanoçsate) înseamnã „schimbaþi-vã
perspectiva“, sau „sã aveþi o schimbare a
inimii; schimbaþi direcþia vieþii voastre“.
Aceasta rezultã evident într-o schimbare a
comportãrii, dar accentul cade pe minte sau
perspectiva pe care o ai. Evreii L-au respins
pe Isus; acum trebuia sã se încreadã în El.
Pocãinþa a fãcut în repetate rânduri parte din
mesajul apostolilor în Faptele Apostolilor
(v. 38; 3:19; 5:31; 8:22; 11:18; 13:24; 17:30;
19:4; 20:21; 26:20).

O problemã apare în legãturã cu porunca
„sã fie botezat“ ºi relaþia ei cu restul verse-
tului 2:38. Existã câteva puncte de vedere:
(1) unul este acela cã ºi pocãinþa ºi botezul
duc la iertarea pãcatelor. Conform acestui
punct de vedere, botezul este esenþial pentru
mântuire. Problema cu aceastã interpretare
este cã în tot restul Scripturii iertarea de pã-
cate este bazatã doar pe credinþã (Ioan 3:16,
36; Rom. 4:1-17; 11:6; Gal. 3:8-9; Ef. 2:8-9;
etc.). Mai mult, acelaºi vorbitor, Petru, promite
mai târziu iertarea de pãcate numai pe baza
credinþei (Fapte 5:31; 10:43; 13:38; 26:18).

(2) O a doua interpretare traduce 2:38:
„sã fie botezat… pe baza iertãrii pãcatelor.“
Prepoziþia folositã aici este eis care, cu acu-
zativul, poate însemna „din cauza, pe baza“.
Este folositã în acest mod în Matei 3:11;
12:41 ºi Marcu 1:4. Deºi este posibil ca aceastã
construcþie sã însemne „pe baza“, nu acesta
este înþelesul normal; eis cu acuzativul
descrie de obicei scopul sau direcþia.

(3) Un al treilea punct de vedere consi-
derã propoziþia fiecare din voi sã fie botezat
în Numele lui Isus Hristos o parantezã.
Câþiva factori susþin acest punct de vedere:
(a) Verbul marcheazã distincþia între verbele
la singular, cele la plural ºi substantive.
Verbul „pocãiþi-vã“ este la plural ºi tot aºa
este ºi pronumele „voastre“ în propoziþia
spre iertarea pãcatelor voastre (eis aphesin
tôn hamartiôn hymôn). Prin urmare, verbul
„pocãiþi-vã“ trebuie asociat cu scopul iertãrii
pãcatelor. Pe de altã parte, imperativul „sã fie
botezat“ este la singular, deosebindu-se de
restul propoziþiei. (b) Acest concept se
potriveºte cu predicarea lui Petru din Faptele
Apostolilor 10:43 în care apare aceeaºi
expresie, „spre iertarea pãcatelor voastre“
(aphesin hamartiôn). Acolo iertarea este
acordatã numai pe baza credinþei. (c) În
Evanghelia dupã Luca 24:47 ºi în Faptele
Apostolilor 5:31 acelaºi scriitor, Luca, aratã
cã pocãinþa duce la iertarea pãcatelor.

Darul Sfântului Duh este fãgãduinþa lui
Dumnezeu (cf. 1:5, 8; 2:33) pentru cei care
se întorc la Domnul, incluzându-i pe evrei ºi
urmaºii lor, dar ºi pe cei ce sunt departe
acum, adicã pe neevrei (cf. Ef. 2:13, 17, 19).
Faptele Apostolilor 2:38-39 prezintã unitatea
dintre latura umanã a mântuirii („pocãiþi-vã“)
ºi latura divinã (a chema înseamnã „a alege“;
cf. Rom. 8:28-30).

2:40. Acele multe alte cuvinte ale lui
Petru din acest verset ne duc cu gândul la
versetele 23 ºi 36. Israelul se fãcea vinovat
de un pãcat îngrozitor; individual, evreii
puteau fi scutiþi de judecata lui Dumnezeu
asupra acestui neam ticãlos („generaþia
aceasta perversã“, GBV) dacã s-ar fi pocãit
(cf. Mat. 21:41-44; 22:7; 23:34-24:2). Ei ar
putea fi puºi deoparte împreunã cu Hristos ºi
Biserica Sa numai dacã se vor disocia de
Israel. 

c. Descrierea primei biserici (2:41-47)
2:41. Trei mii de suflete care au crezut

au fost botezate ºi astfel ºi-au manifestat
identificarea cu Hristos. Acest grup de oa-
meni s-a alãturat imediat grupului de credin-
cioºi.

2:42. Activitatea Bisericii Primare a
avut douã laturi. Mai întâi credincioºii stã-
ruiau (proskarterountes, „a persevera, a
continua“; cf. 1:14; 2:46; 6:4; 8:13; 10:7;
Rom. 12:12; 13:6; Col. 4:2) în învãþãtura
apostolilor sau în doctrina lor. În al doilea
rând era legãtura frãþeascã, caracterizatã prin
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frângerea pâinii ºi… rugãciuni. Omiterea
lui „ºi“ între „legãtura frãþeascã“ ºi „frân-
gerea pâinii ºi în rugãciuni“ indicã faptul cã
ultimele douã activitãþi fac parte din comu-
niunea dintre creºtini. Poate cã frângerea
pâinii includea atât Cina Domnului cât ºi o
masã obiºnuitã (cf. Fapte 2:46; 20:7; 1 Cor.
10:16; 11:23-25; Iuda 12).

2:43. Minuni (terata, „minuni care
evocã veneraþia“) ºi semne (sçmeia, „minuni
care aratã un adevãr divin“) sunt elemente
care au demonstrat veridicitatea apostolilor
(cf. 2 Cor. 12:12; Evr. 2:3-4). Apostolii au
fãcut multe asemenea „minuni ºi semne“
(Fapte 4:30; 5:12; 6:8; 8:6, 13; 14:3; 15:12).
Hristos, de asemenea, a fãcut multe „minuni“,
„semne“ ºi „miracole“ (dynameis, „lucrãri
pline de putere“, trad. prin „lucrãrile puter-
nice“ în COR — n. tr.).

2:44-45. Faptul cã îºi vindeau proprie-
tãþile ºi aveau totul în comun poate însemna
cã Biserica Primarã se aºtepta ca Domnul sã
revinã curând ºi sã-ªi instituie Împãrãþia.
Astfel se poate explica de ce aceastã practicã
nu a fost continuatã. Deºi aveau totul de
obºte, acest lucru nu însemna socialism sau
comunism, pentru cã au fãcut acest lucru în
mod voluntar (cf. 4:32, 34-35; 5:4). De ase-
menea, bunurile lor nu erau uniform distri-
buite, ci erau date pentru a întâmpina nevoile
care apãreau.

2:46-47. Activitãþile descrise în versetele
42-47 aveau tendinþa de a separa Biserica de
iudaismul tradiþional, chiar dacã ei erau
nelipsiþi (proskarterountes; cf. v. 42) de la
Templu în fiecare zi (cf. v. 47).

Una din temele secundare în Faptele
Apostolilor este bucuria, pentru cã Biserica
victorioasã este ºi o bisericã care se bucurã.
Aceasta se observã în versetele 46-47 ºi în
numeroase alte pãrþi ale cãrþii (5:41; 8:8, 39;
11:23; 12:14; 13:48, 52; 14:17; 15:3, 31;
16:34; 21:17). În pãrtãºia lor ei frângeau
pâinea acasã ºi împreunã (NIV) luau hrana
(cf. 2:42) cu bucurie. (Cuvântul lãudau
[ainountes] este folosit doar de nouã ori în
Noul Testament, dintre care de ºapte ori de
cãtre Luca: Luca 2:13, 20; 19:37; 24:53;
Fapte 2:47; 3:8-9; Rom. 15:11; Apoc. 19:5).

Luca încheie aceastã secþiune a Faptelor
Apostolilor cu primul dintre cele ºapte re-
zumate ale raportului progresului (cf. Fapte
6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20; 28:30-31); în
fiecare zi se adãugau la numãrul lor cei ce
erau mântuiþi. Biserica a crescut rapid chiar
de la început!

B. Dezvoltarea Bisericii în Ierusalim 
(3:1-6:7)

1. OPOZIÞIA FAÞÃ DE BISERICÃ (3:1-4:31)
a. Ocazia (cap. 3)

3:1. Se pare cã ei se aflau în templu, la
ceasul rugãciunii de câteva ori pe zi: la nouã
dimineaþa, douãsprezece la amiazã ºi trei
dupã-amiazã. Poate cã ora trei apare aici pen-
tru cã ajutã la explicarea versetului 4:3.

3:2. Descrierea omului olog din naºtere
subliniazã condiþia sa de om fãrã speranþã.
Avea peste patruzeci de ani (4:22). Oamenii
aveau grijã de el, în toate zilele, în locul unde
era pus, la poarta Templului, numitã
„Frumoasã“ ca sã cearã de milã. Aceastã
poartã era probabil cea din zona de est a tem-
plului ºi ducea din Curtea Neevreilor spre
Curtea Femeilor.

3:3-11. Vindecarea supranaturalã a olo-
gului pe care Dumnezeu a fãcut-o prin Petru
ºi Ioan (v. 7), împreunã cu atitudinea sa exu-
berantã (v. 8) a atras norodul mirat („plin de
admiraþie ºi uimire“, NIV) de ceea ce se
întâmplase. Ei au alergat în pridvorul zis al
lui Solomon, un portic format din coloane
care se înºirau pe partea de est a curþii de
dinafarã (cf. 5:12). Alþi doi ologi care au fost
vindecaþi apar în Faptele Apostolilor (9:32-
34; 14:8-10).

3:12. Petru a evaluat situaþia ºi a folo-
sit-o ca o ocazie de a predica. Mesajul sãu a
inclus: (a) o explicaþie (v. 12-16) ºi (b) un
îndemn (v. 17-26).

3:13-15. Petru I-a atribuit puterea vinde-
cãtoare lui Isus, prezentat aici ca Robul lui
Dumnezeu (cf. v. 26; 4:27, 30). Acest termen
ne aminteºte de titlul „Robul lui Iehova“
(„Robul Meu“, COR) din Isaia 42:1; 49:6-7;
52:13; 53:11. Interesant este faptul cã forme
ale verbului grecesc tradus prin aþi dat în
mâna (paradidômi) sunt folosite de douã ori
în Isaia 53:12, în Septuaginta. Acest Rob
umil (cf. Fil. 2:6-8) a fost înãlþat (proslãvit;
cf. Ioan 12:23; 17:1; Fapte 2:33; Fil. 2:9; Evr.
1:3-4, 8) de Dumnezeul strãmoºilor evreilor,
Avraam, Isaac ºi Iacov (cf. Gen. 32:9; Ex.
3:6, 16; Mat. 22:32; Mar. 12:26; Luca 20:37;
Fapte 7:32). Petru subliniazã cu multã forþã
trei contradicþii din purtarea poporului (3:13-
15). Mai întâi el spune cã evreii au cerut moar-
tea lui Hristos, deºi Pilat… era de pãrere
sã-i dea drumul. În al doilea rând, evreii
s-au lepãdat de Cel Sfânt ºi Neprihãnit ºi
au cerut sã fie eliberat un ucigaº. În al treilea
rând, Israelul l-a omorât pe Domnul vieþii
pe care Dumnezeu L-a înviat din morþi.

Faptele Apostolilor 2:43-3:15
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Titlurile pe care Petru I le dã lui Isus sunt
interesante: „Robul Sãu Isus“, „Cel Sfânt ºi
Neprihãnit“ (cf. Evr. 7:26) ºi „Domnul vieþii“
(cf. Ioan 10:10). În al treilea titlu existã o
puternicã ironie: ei L-au omorât pe Domnul
(„Autorul“, NIV) vieþii, dar El a fost adus la
viaþã dintre cei morþi! (Despre învierea lui
Isus vezi comentariile de la Fapte 2:24.
Despre martori ai învierii, vezi 2:32.)

3:16. Ologul a obþinut aceastã tãmã-
duire deplinã prin credinþa în Numele lui
Isus. Credinþa a fost o caracteristicã a mul-
tora dintre cei pe care Isus i-a vindecat (ex.,
Mar. 5:34; 10:52; Luca 17:19). În timpurile
biblice, numele persoanei reprezenta per-
soana ºi caracteristicile purtãtorului acelui
nume. În Faptele Apostolilor, Luca a vorbit
de „numele“ (lui Isus) de cel puþin 33 de ori
(cf. Fapte 2:21, 38; 3:6, 16; 4:7, 10, 12, 17-
18; 5:28, 40-41; etc.).

3:17-18. Aici începe îndemnul pe care-l
dã Petru. Oamenii ºi mai marii lor (cf. Luca
23:13) au fãcut acest lucru din neºtiinþã (cf.
Fapte 17:30; Ef. 4:18; 1 Petru 1:14), în sensul
cã nu au cunoscut cine este Isus cu adevãrat.
De aceea Dumnezeu le-a mai dat o ocazie de
a se pocãi. Deºi ei L-au crucificat în igno-
ranþa lor, suferinþele lui Hristos au împlinit
profeþiile Vechiului Testament (cf. Fapte
17:3; 26:23).

3:19-21. La fel ca ºi în cuvântarea din
ziua Cincizecimii (2:38), îndemnul lui Petru
este: Pocãiþi-vã. Spune Petru aici cã, dacã
Israel s-ar pocãi, Împãrãþia lui Dumnezeu ar
veni pe pãmânt? Din mai multe motive rãs-
punsul ar trebui sã fie afirmativ: (1) Cuvântul
„restabilire“ (3:21, [GBV]; în COR este tra-
dus vremile aºezãrii — n. tr.) este legat de
acelaºi cuvânt din 1:6. În 3:21 el apare în
forma sa de substantiv (apokatastaseôs), iar
în 1:6 este verb (apokathistaneis). În ambele
cazuri, el anticipeazã restaurarea Împãrãþiei
pentru Israel (cf. Mat. 17:11; Mar. 9:12).
(2) Conceptul restaurãrii este paralel aceluia
de regenerare atunci când este folosit cu
privire la Împãrãþie (cf. Is. 65:17; 66:2; Mat.
19:28; Rom. 8:20-22). (3) Propoziþiile secun-
dare de scop sunt diferite în Fapte 3:19 ºi 20.
În versetul 19, dar este traducerea lui pros to
(unele manuscrise au eis to) cu infinitivul.
Acest lucru indicã un scop imediat. Astfel
pocãinþa ar duce la iertarea pãcatelor, care
este scopul imediat (v. 19a). Apoi, dacã Isra-
elul ca popor s-ar pocãi, s-ar împlini ºi un al
doilea scop, mai îndepãrtat, venirea Împãrã-
þiei (vremile de înviorare, la a doua venire
a lui Hristos). (4) Trimiterea lui Hristos,

adicã a lui Mesia (v. 20), înseamnã venirea
Împãrãþiei. (5) Vechiul Testament a „vestit
zilele acestea“ (v. 24; cf. v. 21). Proorocii
Vechiului Testament nu au prezis Biserica;
pentru ei era o tainã (Rom. 16:25; Ef. 3:1-6).
Dar ei au vorbit adesea despre epoca de aur
mesianicã, adicã despre Mileniu.

Aceastã ofertã a mântuirii ºi a Mileniului
subliniazã atât plinãtatea harului lui Dumne-
zeu cât ºi necredinþa Israelului. Pe de o parte
Dumnezeu le dã evreilor o ocazie sã se pocã-
iascã, dupã semnul învierii lui Hristos. Ei
L-au refuzat pe Isus înainte de a fi crucificat;
dupã înviere li se oferã însã un Mesia. Pe de
altã parte, cuvintele lui Petru scot în evidenþã
respingerea lui Israel. Lor li s-a dat semnul
lui Iona, dar au refuzat totuºi sã creadã (cf.
Luca 16:31). Cu adevãrat, acest mesaj con-
firmã necredinþa Israelului.

Unii cercetãtori ai Bibliei resping punc-
tul de vedere cã Petru oferã Israelului
Împãrãþia. Ei fac acest lucru pe baza câtorva
obiecþii: (1) Deoarece Dumnezeu ºtia cã
Israelul va respinge oferta, nu era o ofertã
legitimã. Dar a fost la fel de veritabilã ca
prezentarea evangheliei oricãrei persoane
care nu a fost aleasã. (2) Acest lucru aduce
realitatea Împãrãþiei în Epoca Bisericii.
Totuºi, realitatea despre Bisericã poate fi
învãluitã încã înainte de apariþia Bisericii în
ziua Cincizecimii (cf. Mat. 16:8; 18:17; Ioan
10:16; 14:20). (3) Acest punct de vedere con-
duce la ultradispensaþionalism. Dar aceasta
nu este neapãrat o consecinþã, dacã oferta
este privitã ca o tranziþie în Epoca Bisericii.
Faptele Apostolilor trebuie privitã ca o carte
pivotalã, o lucrare de tranziþie care leagã
lucrarea lui Hristos Însuºi pe pãmânt de
lucrarea Sa pe care o face pe pãmânt prin
Bisericã.

În concluzie, Faptele Apostolilor 3:17-21
aratã cã pocãinþa lui Israel trebuia sã aibã
douã scopuri: (1) pentru israeliþi ca indivizi
exista iertarea de pãcate ºi (2) pentru Israel
ca naþiune, Mesia trebuia sã se întoarcã ºi sã
domneascã.

3:22-23. Aici Isus este prezentat ca
„Moise al Noului Testament“, împlinirea
celor scrise în Deuteronomul 18:15-19 (cf.
Ioan 6:14). Hristos nu va aduce doar elibe-
rarea, cum a fãcut Moise, ci ºi judecata, la fel
cum a fãcut ºi Moise (cf. Lev. 23:29 cu Deut.
18:19; de asemenea cf. Num. 14:26-35).

3:24-25. Menþionarea de cãtre Petru a lui
Samuel ca urmãtorul profet dupã Moise (cf.
13:20) ne dã de înþeles cã Iosua nu a împlinit
Deuteronomul 18:15.

Faptele Apostolilor 3:16-25
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Într-un fel sau altul, toþi proorocii (Fapte
3:18, 21) au scris despre zilele acestea, adicã
despre Veacul Mesianic. Evreii erau fiii
proorocilor ºi ai legãmântului avraamic,
dat lui Avraam (Gen. 12:2-3; 15:18-21; 17:1-
8; 22:18) ºi confirmat pentru pãrinþii evreilor
(ex., Isaac [Gen. 26:41]). Astfel evreii puteau
fi binecuvântaþi dacã aveau o credinþã ca a lui
Avraam (cf. Rom. 3:28-29; 4:3; Gal. 3:6-7).
De fapt, toate neamurile pãmântului puteau
fi binecuvântate prin Avraam (cf. Gen. 12:3;
Rom. 4:12, 16; Gal. 3:29; Ef. 3:6).

3:26. Isus, Robul lui Dumnezeu (cf. v.
13; 4:27, 30), v-a fost trimis mai întâi vouã,
adicã evreilor. Acest model cronologic este
respectat atât în Evanghelii cât ºi în Faptele
Apostolilor (cf. ex., Mat. 10:5; Fapte 13:46;
Rom. 1:16). Motivul este cã instituirea Îm-
pãrãþiei a depins, ºi încã mai depinde, de
rãspunsul Israelului (cf. Mat. 23:39; Rom.
11:26).

b. Întemniþarea (4:1-22)
4:1-2. Preoþii, cãpitanul Templului ºi

Saducheii i-au arestat pe Petru, pe Ioan ºi
omul vindecat (v. 14). Fiindcã responsabil
cu paza ºi ordinea în templu era cãpitanul,
nu este de mirare cã el, împreunã cu preoþii
ºi saducheii, i-au întrerupt pe Petru ºi pe
Ioan pentru a putea împrãºtia mulþimea (cf.
3:11).

Preoþii erau în principal saduchei ca
afiliere religioasã (5:17); aºa cã principalii
acuzatori au fost saducheii. Aceºti oameni
se distingeau prin câteva caracteristici:
(a) necredinþa în învierea trupului ºi în exis-
tenþa îngerilor sau a spiritelor (23:8);
(b) loialitate faþã de guvernul roman; (c) do-
rinþa de a menþine status quo-ul; (d) asocierea
cu clasa bogatã; ºi (e) adeziunea lor doar la
Pentateuch. Saducheii erau foarte necãjiþi de
predicarea lui Petru ºi a lui Ioan pentru cã se
opuneau pe faþã credinþei saducheilor cã nu
existã înviere, ceea ce le putea zdruncina
poziþia.

4:3. Cei doi apostoli au fost încarceraþi
pe timpul nopþii, pentru cã deja se înserase,
ceea ce înseamnã cã era dupã-amiaza târziu
(cf. trei dupã-amiazã în 3:1), deci prea târziu
pentru o judecatã.

4:4. O temã secundarã în Faptele Apos-
tolilor este rãspândirea Cuvântului lui Dum-
nezeu în ciuda opoziþiei. Ca o forþã teribilã,
mesajul înainta irezistibil. Doi dintre apos-
tolii de frunte au fost legaþi, dar Cuvântul lui
Dumnezeu nu poate fi legat! (Cf. 28:30-31;
Fil. 1:12-14.)

4:5-6. Descrierea atentã pe care Luca o
face conducãtorilor evrei subliniazã pompa ºi
puterea acestei adunãri. Niºte simpli pescari
erau în mijlocul celor mai mari conducãtori
ai þãrii! Cuvintele: mai marii norodului, 

Faptele Apostolilor 3:26-4:6
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Familia lui Ana

ANA
Mare preot, 6-15 d.Hr.
Uns de Quirinius,
guvernator al Siriei;
deposedat de titlu de cãtre
Valerius Gratus, 
procurator al Iudeii

FIU: FIU: FIU: FIU: FIU: GINERE:
ELEAZAR IONATAN TEOFIL MATIAS ANA CAIAFA
Mare preot, (posibil Ioan Mare preot, Mare preot, Mare preot, Mare preot,
16-17 d.Hr. din Fapte 4:6) 37-41 d.Hr. 42 d.Hr. 61 d.Hr. 18-36 d.Hr. 

Mare preot, Numit ºi Iosif,
36-37 d.Hr. numele sãu 

personal.
Uns de Valerius
Gratus. 

NEPOT: Deposedat de titlu 
MATIAS de procuratorul 
Mare preot Vitelius. A fost 
65-66 d.Hr. saducheu.
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bãtrânii ºi cãrturarii, se referã la Sinedriu,
curtea supremã (cf. v. 15). Ana era socrul lui
Caiafa. Ana fusese marele preot din anul 6
pânã în 15 d.Hr. dupã care a fost înlocuit.
Ginerele sãu, Caiafa, a fost preot din anul 18
pânã în 36 d.Hr. Dar se pare cã Ana, atât
preot cât ºi om de stat, încã era considerat de
evrei ca marele lor preot. (Vezi diagrama cu
familia lui Ana. Cf. comentariilor de la Luca
3:2; Ioan 18:13; Fapte 7:1.) Adunarea L-a
cercetat pe Isus în timpul judecãrii Sale; în
mod ironic acum ei erau faþã în faþã cu doi
ucenici proeminenþi — ºi îndrãzneþi — ai lui
Isus! Nu se cunoaºte nimic despre Ioan ºi
Alexandru, menþionaþi aici.

4:7-10. Când Petru ºi Ioan au fost aduºi
înaintea Sinedriului ºi au fost întrebaþi despre
baza autoritãþii lor, Petru a luat cuvântul fiind
plin de Duhul Sfânt (cf. 2:4). Aceasta este
deja a patra cuvântare a lui Petru în Faptele
Apostolilor! Vorbind cu ironie, el întreabã:
„Suntem astãzi traºi la rãspundere pentru o
facere de bine fãcutã unui om bolnav?“
Minunea a fost fãcutã nu prin puterea lor, ci
în Numele lui Isus Hristos (cf. 3:16; 4:7, 12,
17-18). Cu toate cã membrii Sinedriului L-au
rãstignit pe Isus, Dumnezeu L-a înviat din
morþi (cf. 2:23-24; 3:15).

4:11. Cel care l-a vindecat pe olog era
Piatra lepãdatã de zidari. Aici Petru citeazã
din Psalmul 118:22. Contextul acestui verset
este disputat. Piatra lepãdatã (Ps. 118) poate
fi (a) o piatrã de construcþie realã, (b) naþiu-
nea lui Israel sau (c) David. Sau poate fi un
proverb fãrã o aplicaþie specificã. Pentru
David, piatra lepãdatã despe care vorbeºte
Psalmul 118:22 reprezintã cel mai probabil
Israelul, o naþiune dispreþuitã de celelalte
naþiuni. În orice caz, versetul ºi-a gãsit
împlinirea finalã în Isus Hristos, care este
Israelul „ideal“ (cf. Is. 5:1-7; Mat. 2:15;
21:42; Mar. 12:10; Luca 20:17; 1 Pet. 2:7).
Piatra lepãdatã (Hristos, respins de popor
prin rãstignirea Sa) este piatra din capul
unghiului, Domnul cel înviat.

4:12. Cuvântul mântuire ne duce tot la
Psalmul 118, din care Petru a citat înainte,
pentru cã aici întâlnim o temã proeminentã.
Versetele 22-29 din acest Psalm anticipeazã
eliberarea milenialã. În Faptele Apostolilor
4:12, Petru nu vorbeºte doar de justificarea
individualã, ci ºi de mântuirea naþionalã pre-
zisã în Psalmul 118.

Conducãtorii erau astfel puºi în defensi-
vã! Ei L-au respins pe singurul Salvator al lui
Israel, împiedicând în acest mod completarea
construcþiei lui Dumnezeu. Astfel, pentru ei

nu mai exista cale de mântuire (cf. Ioan 14:6;
1 Tim. 2:5).

4:13-14. Autoritãþile s-au mirat (cf. 3:10)
cã Petru ºi Ioan, despre care ºtiau cã sunt
oameni necãrturari (agrammatoi, „analfa-
beþi“) ºi de rând (idiôtai), aveau îndrãznea-
la aceasta. Curajul (parrçsia, „îndrãznealã“
sau „curajul de a vorbi deschis ºi direct“)
este o altã temã proeminentã în Faptele
Apostolilor (2:29; 4:13, 29, 31; 28:31; cf.
verbul „a vorbi cu îndrãznealã“ în 9:27-28;
13:46; 14:3; 18:26; 19:8; 26:26). Înþelegând
cã Petru ºi Ioan fuseserã cu Isus, Sinedriul a
fost redus la tãcere. În acest mod apostolii au
experimentat ceea ce le-a promis Isus (Mat.
10:19-20; Luca 12:11-12; 21:12-15).

4:15-17. Este semnificativ faptul cã au-
toritãþile nu puteau „nega“ (GBV; nu puteau
zice nimic împotrivã în COR — n. tr.)
aceastã minune vãditã. Ei au refuzat delibe-
rat sã menþioneze cuvântul „Isus“; ei s-au
referit la El folosind expresia Numele acesta
(cf. refuzului identic din partea marelui preot
în 5:28).

Este posibil ca Luca sã fi obþinut aceastã
informaþie despre ce s-a petrecut în spatele
uºilor închise prin intermediul unora ca
Nicodim sau Pavel. Chiar dacã Pavel nu era
saducheu, a avut probabil acces la o astfel de
informaþie.

Sinedriul, curtea supremã ºi corpul
administrativ al evreilor, era format din 71
de membri, inclusiv marele preot. Cei mai
mulþi dintre ei erau saduchei. În Faptele
Apostolilor aceasta este prima dintre cele
patru situaþii în care unii dintre ucenicii lui
Isus au fost duºi în faþa Sinedriului (cf. Petru
ºi apostolii, 5:27; ªtefan, 6:12; ºi Pavel,
22:30).

4:18-22. Când lui Petru ºi Ioan li s-a
poruncit sã nu mai vorbeascã… nici sã mai
înveþe pe oameni în Numele lui Isus, ei au
rãspuns: nu este drept sã ascultãm mai mult
de voi decât de Dumnezeu (cf. 5:29). Ei nu
erau decât martori, aºa cum le-a poruncit Isus
(1:8). Autoritãþile i-au ameninþat (poate cu
pedeapsa, dacã mai continuau sã-L predice
pe Isus) ºi apoi le-au dat drumul. Acestea se
temeau sã-i pedepseascã din pricina noro-
dului, pentru cã toþi slãveau pe Dumnezeu
pentru cele întâmplate (cf. 3:9; 5:26).

c. Rugãciunea (4:23-31)
În aceastã rugãciune a Bisericii Primare

pot fi identificate trei pãrþi: (1) Dumnezeu
este suveran (v. 24). (2) Planul lui Dumnezeu
include ºi faptul cã credincioºii trebuie sã se

Faptele Apostolilor 4:7-22
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confrunte cu opoziþia faþã de Mesia (v. 25-
28). (3) Datoritã acestor lucruri ei I-au cerut
lui Dumnezeu sã le dea curaj sã predice
(v. 29-30).

4:23-24. Este interesant cã credincioºii
(pentru Petru ºi Ioan aceºtia erau ai lor) con-
fruntaþi cu persecuþia au recunoscut puterea
creatoare a „Suveranului“ (NIV, Stãpâne în
COR — n. tr.) Dumnezeu.

4:25-27. Cuvintele prin Duhul Sfânt,
prin gura pãrintelui… David, subliniazã,
aºa cum fac multe pasaje, inspiraþia divinã
a Scripturii scrise prin agenþi umani (cf.
28:25). Faptele Apostolilor 4:25-26 conþine
un citat din Psalmul 2:1-2, o referire profeticã
la Necazul cel Mare. Într-un sens preliminar,
Petru a vãzut cã opoziþia faþã de Mesia,
unirea împotriva Unsului lui Dumnezeu (tou
Christou; cf. „uns“, Fapte 4:27) — prezisã de
David în Psalmul 2 — se împlinea în Biserica
Primarã. Paralele sunt evidente.

Neamurile (ethnç, Fapte 4:25; „naþiu-
nile“, GBV) este acelaºi lucru cu Neamurile
(ethnesin, v. 27); noroadele (laoi, v. 25;) este
acelaºi lucru cu noroadele lui Israel (laois
Israel, v. 27); împãraþii (v. 26) este acelaºi
lucru cu Irod (v. 27); ºi domnitorii (v. 26)
este acelaºi lucru cu Pilat din Pont (v. 27).

4:28-30. Dupã cum Dumnezeul suveran
a hotãrât mai înainte prin puterea ºi voinþa Sa
(hotãrâse mai dinainte mâna Ta ºi sfatul
Tãu) cã Hristos va stârni împotrivire, tot aºa
Petru ºi Ioan se rugau acum ca puterea lui
Dumnezeu sã dea toatã îndrãzneala Bisericii
apostolice. De asemenea, au cerut Domnului
sã le dea puterea sã facã tãmãduiri, sã facã
semne (semçia; cf. 2:43) ºi minuni (terata;
cf. 2:43) prin Numele… celui sfânt, Isus.

4:31. Rãspunsul Domnului la rugãciunea
credincioºilor pentru îndrãznealã a fost pre-
cedat de cutremurarea locului în care erau
adunaþi. Rãspunsul a inclus, de asemenea, o
umplere supranaturalã cu Duhul Sfânt (cf. v.
8). Când Luca, la fel ca aici, foloseºte forma
verbalã pentru a se referi la umplerea credin-
cioºilor cu Duhul Sfânt, el spune de obicei
cã umplerea este fãcutã în mod suveran de
Dumnezeu. Acest lucru se deosebeºte de
imperativul din Efeseni 5:18, care afirmã cã
creºtinii au responsabilitatea sã fie umpluþi
cu Duhul.

2. CORECÞIE ÎN BISERICÃ (4:32-5:11)
a. Împãrþirea bunurilor (4:32-37)

Luca a avut douã motive pentru a include
acest pasaj aici. Primul a fost sã-l prezinte
pe Barnaba cititorilor sãi. Era o tehnicã

obiºnuitã a lui Luca de a introduce mai întâi
un personaj într-un rol minor, pentru ca mai
târziu sã-l readucã în scenã într-un rol major.
Aºa a procedat ºi cu Barnaba.

Al doilea scop al lui Luca în aceste ver-
sete a fost sã arate cã Barnaba ºi ceilalþi
membri ai bisericii se deosebeau de Anania ºi
Safira (cap. 5). Generozitatea Bisericii, ºi în
special a lui Barnaba, diferã evident de egois-
mul acestui cuplu.

4:32-35. Mulþimea celor ce crezuserã
era unitã nu doar spiritual (o inimã ºi un
suflet), ci ºi material (cf. 2:44-45 ºi comen-
tariilor de acolo). Îºi vindeau bunurile de
bunã voie iar distribuirea era fãcutã fiecãruia
dupã cum avea nevoie. Dumnezeu a rãspuns
rugãciunii lor prin care ceruserã îndrãznealã
(4:29), pentru cã apostolii continuau sã mãr-
turiseascã despre învierea Domnului. Har
(v. 33) este un cuvânt care apare acum ºi de
multe alte ori în Faptele Apostolilor (ex., 6:8;
11:23; 13:43; 14:3, 26; 15:11, 40; 18:27;
20:24, 32; etc.).

4:36-37. Iosif era poreclit Barnaba,
adicã, în tãlmãcire, fiul mângâierii, evident
datoritã caracterului sãu ºi a capacitãþii de
a-i încuraja pe cei care erau descurajaþi.

Cum putea un Levit sã aibã o proprie-
tate? Oare nu era interzis ca Leviþii sã deþinã
o proprietate (Num. 18:20, 24)? Rãspunsul
poate fi cã, deºi nu aveau voie sã deþinã
pãmânt în Israel, puteau sã-l deþinã oriunde în
altã parte. Se pare cã Barnaba, care era din
insula Cipru, avea pãmânt acolo. La fel este
posibil ca soþia sa sã fi avut pãmânt în Israel
ºi împreunã sã fi hotãrât sã-l vândã. ªi mai
probabil este cã restricþia din Numeri 18:20,
24 nu mai era respectatã întocmai, cum
observãm ºi în cazul lui Ieremia (cf. Ier. 1:1;
32:6-15).

b. Înºelãtoria lui Anania ºi a Safirei (5:1-11)
Aceastã istorisire ne aminteºte de cea a

lui Acan din Iosua 7 (cf. Num. 15:32-36;
16:1-35).

5:1-2. Pãcatul lui Anania ºi a soþiei lui,
Safira, este explicat în versetele 3-4, 9. Sigur,
ei puteau reþine suma pe care au obþinut-o
vânzând „o proprietate“ (GBV), dar, înþele-
gându-se între ei, au minþit spunând cã au dat
toþi banii, deºi, de fapt, au oprit o parte din
preþ.

Expresia la picioarele apostolilor este
aceeaºi ca în 4:35, 37 ºi pune fapta lui Anania
în contrast izbitor cu fapta lui Barnaba.

5:3. În rãspunsul lui, Petru l-a acuzat pe
Anania spunându-i: þi-a umplut Satana

Faptele Apostolilor 4:23-5:3
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inima. Verbul tradus „a umplut“ este eplç-
rôsen, de la plçroô, care aici are sensul de
control sau influenþã. Acelaºi verb este
folosit în porunca „Fiþi plini de Duh“ (Ef.
5:18). Anania, un credincios, a fost influenþat
de Satan, nu de Duhul! Faptul cã Petru a
întrebat: Cum s-a putut… ? aratã cã Satan a
câºtigat controlul pentru cã Anania nu a
rezolvat problema unui pãcat din viaþa lui.

5:4. Petru spusese înainte cã Anania L-a
minþit „pe Duhul Sfânt“ (v. 3); acum Petru
sune cã L-a minþit pe Dumnezeu. Aceasta
este o afirmare a divinitãþii Duhului Sfânt.

Faptul cã credincioºii aveau dreptul sã-ºi
pãstreze banii aratã cã nu era vorba de un
socialism creºtin. Era o expresie a liberei
voinþe de a susþine Biserica, metodã folositã
doar temporar, pentru cã era evident cã
Biserica Primarã aºtepta ca Hristos sã revinã
în generaþia aceea.

5:5-6. Anania, când a auzit cuvintele
acestea, a cãzut jos, ºi ºi-a dat sufletul. Aºa
cum avea sã scrie mai târziu Petru, judecata
începe „de la casa lui Dumnezeu“ (1 Pet.
4:17). Acesta este un pãcat care „duce la
moarte“ (1 Ioan 5:16). Disciplinarea lui a fost
asprã  pentru cã a fost un exemplu, la fel cum
Acan a fost un exemplu pentru Israel (cf.
1 Cor. 10:6).

5:7-10. Apoi Safira, fãrã sã ºtie de moar-
tea bruscã a soþului ei, a minþit ºi ea în pri-
vinþa sumei cu care au vândut moºioara.

Petru a acuzat-o pe Safira cã s-a înþeles
cu Anania sã-L ispiteascã pe Duhul Domnu-
lui. Expresia: „sã ispitiþi pe Duhul Domnu-
lui“ înseamnã sã încerci sã vezi cât de departe
poþi merge înainte ca El sã te judece; înseam-
nã sã faci presiuni asupra Lui sã vezi dacã Îºi
va împlini Cuvântul, sau sã te opreºti din
pãcat numai atunci când ºtii cã ai ajuns la
limita dincolo de care Dumnezeu te va
judeca (cf. Deut. 6:16; Mat. 4:7).

5:11. Ca rezultat al disciplinãrii acestui
cuplu, pe toþi credincioºii ºi necredincioºii
care au auzit aceste lucruri i-a cuprins o
mare fricã, o consecinþã deja menþionatã în
versetul 5 ºi repetatã aici pentru a fi accentu-
atã (19:17).

Scopul acestei relatãri în naraþiune este
multiplu: (1) El aratã cã lui Dumnezeu îi dis-
place pãcatul, mai ales nesinceritatea, în
trupul Sãu, Biserica. (2) Prezintã Biserica
distinctã de Israel, pentru cã în Israel nu a
existat o asemenea disciplinare. Cuvântul
„Biserica“ (NIV; adunarea în COR — n. tr.
[folosit aici pentru prima datã în Fapte]) se
referã la Biserica universalã aici, în 9:31 ºi
20:28, ºi la biserica localã în 11:26 ºi 13:1.

(3) Relatarea aratã cã Dumnezeu era la lucru
în acest nou grup.

3. PROGRES ÎN BISERICÃ (5:12-42)
a. Autentificarea apostolilor (5:12-16)

Acest paragraf pregãteºte cititorii pentru
ceea ce urmeazã. Astfel de acþiuni cu greu
puteau fi trecute cu vederea!

5:12. Încã o datã apostolii au fost folosiþi
de Dumnezeu pentru a face multe semne ºi
minuni (cf. comentariilor de la 2:43). Inte-
resant era cã adunarea obiºnuitã a Bisericii
Primare din Ierusalim avea loc în pridvorul
lui Solomon, unde s-au adunat oamenii dupã
ce au auzit de vindecarea ologului (3:11).

5:13. Acest verset vrea sã spunã probabil
cã nici un ipocrit sau necredincios nu cuteza
sã se lipeascã de ei. Cazul lui Anania ºi
Safira i-a înspãimântat prea tare!

Cuvintele nici unul din ceilalþi sunt lite-
ral „nimeni din restul“ (tôn loipôn oudeis).
Cuvântul „ceilalþi“ este folosit pentru cei
pierduþi (trad. „celorlalþi“ ºi „ceilalþi“ în Luca
8:10; cf. Rom. 11:7; Ef. 2:3; 1 Tes. 4:13; 5:6).

5:14. În ciuda reticenþei celor nemântuiþi
de a se alãtura grupului de credincioºi, nu-
mãrul celor ce credeau în Domnul, bãrbaþi
ºi femei, se mãrea tot mai mult. Creºterea
numericã rapidã a fost un fenomen caracte-
ristic Bisericii Primare (cf. 2:41, 47; 4:4; 6:1,
7; 9:31).

5:15-16. Semnele miraculoase (cf. v. 12)
confirmau Cuvântul lui Dumnezeu în mij-
locul tinerei Biserici. Acest lucru demonstra
aprobarea suveranã a Bisericii de cãtre Dum-
nezeu, dupã ce mai înainte Îºi exercitase
disciplinarea. Mulþi oameni îºi arãtau nu
numai încrederea în capacitatea de vindecare
a  apostolilor, dar ºi superstiþia. Ei credeau cã
umbra lui Petru care va trece peste ei era
cea care îi vindeca.

Puterea divinã datã apostolilor pentru a
vindeca ºi a scoate demoni era conformã cu
promisiunea pe care le-a fãcut-o Domnul
(Mat. 10:8; Mar. 16:17-18).

b. A doua detenþie ºi eliberare a apostolilor 
(5:17-20)
5:17-20. Dupã aceastã a doua arestare ºi

încarcerare a grupului de apostoli — se pare
cã toþi cei doisprezece — Dumnezeu i-a eli-
berat în mod supranatural ºi le-a poruncit prin
intermediul unui înger sã continue procla-
marea publicã (în Templu, în curþi, lângã
locul de adunare al Bisericii; cf. v. 12) „a
întregului mesaj al acestei vieþi“ („toate
cuvintele vieþii acesteia“, COR, un mod

Faptele Apostolilor 5:4-20
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neobiºnuit de a se referi la evanghelie). În
Faptele Apostolilor aceasta este prima dintre
cele trei minuni sãvârºite în închisori (cf.
Petru, 12:6-10; Pavel ºi Sila, 16:26-27).

c. Interogarea ºi apãrarea apostolilor 
(5:21-32)
5:21a. Ascultarea apostolilor de instruc-

þiunile îngerului (v. 20) este evidentã. Deºi
somnul lor fusese scurtat în noaptea prece-
dentã, au intrat dis-de-dimineaþã în Templu
(cf. v. 20).

5:21b-25. Faptele redate în aceste ver-
sete sunt pline de ironie: (1) Gardienii pãzeau
cu multã grijã o temniþã încuiatã, dar goalã
(v. 21b-23). (2) Cele mai mari autoritãþi ale
lui Israel s-au adunat sã judece deþinuþi pe
care nu-i mai aveau. (3) În timp ce liderii
furioºi deliberau despre ce s-a întâmplat cu
oamenii care fusese în custodia lor, au fost
anunþaþi cã apostolii predicau în Templu.
Cãpitanul Templului ºi preoþii cei mai de
seamã (cf. 4:1) au rãmas înmãrmuriþi
(diçporoun, lit., „erau perplecºi“ sau „erau în
încurcãturã“) pentru cã nu ºtiau cum sã
explice temniþa încuiatã, dar goalã. Poate cã
se întrebau ºi care vor fi urmãrile faptului cã
au pierdut prizonierii. (Cf. 16:27-28.) 

5:26-27. Cãpitanul ºi aprozii i-au luat
din nou cu mare grijã pe apostoli (nu cu sila,
pentru cã se temeau de mânia poporului) ºi
i-au pus înaintea Soborului pentru a fi inte-
rogaþi. (Despre Sinedriu, vezi comentariile de
la 4:15; cf. 6:12; 22:30.)

5:28. Folosirea pronumelui acesta de
douã ori subliniazã reticenþa marelui preot de
a pronunþa numele lui Isus (cf. „acesta“,
4:17). Evident, ura sa faþã de Isus Hristos era
mare!

5:29. Aici Petru reitereazã un principiu
de bazã, afirmat în 4:19-20. Opusul este la fel
de valabil: ca ºi creºtini trebuie sã ascultãm
de conducerea umanã, dacã lucrurile cerute nu
sunt pãcãtoase (cf. Rom. 13:1-7; 1 Pet. 2:13-17).

5:30-31. Rãspunsul lui Petru ºi al apos-
tolilor legat de învierea lui Isus i-a înfuriat
probabil pe saduchei (cf. 4:1-2; 5:17; 23:8).
Era acelaºi mesaj pe care Petru, din nou pur-
tãtorul de cuvânt al apostolilor, îl predicase
mai înainte: (a) ei l-au omorât pe Isus, dar
Dumnezeu… a înviat pe acest Isus dintre
cei morþi (cf. 2:23-24, 36; 3:15; 4:10); (b) ei
puteau avea iertarea pãcatelor (cf. 2:38;
10:43; 13:38; 26:18) dacã se întorceau la El
ºi îºi arãtau pocãinþa (cf. 2:38; 3:16; 4:12;
8:22).

5:32. Apostolii erau pe deplin conºtienþi
de responsabilitatea lor, pentru cã au afir-
mat: Noi suntem martori ai acestor lucruri
(rhçmatôn, „cuvinte“, „rostiri“ sau „lucruri“).
Mai mult, Duhul Sfânt a însoþit mãrturia lor
cu puterea supranaturalã de a predica cu
îndrãznealã ºi de a face minuni. Acelaºi Duh
este dat tuturor celor ce cred în Hristos
(Rom. 8:9).

d. Eliberarea apostolilor (5:33-42)
5:33. Furia conducãtorilor faþã de apos-

toli era previzibilã. Ei s-au sfãtuit sã-i omoa-
re. Opoziþia lor a urmat acelaºi model ca ºi
ostilitatea pe care au avut-o faþã de Domnul
cu câteva sãptãmâni mai devreme. În mod
tipic opoziþia creºte, ceea ce s-a întâmplat ºi
în acest caz.

5:34-35. Venerabilul Gamaliel, un Fari-
seu ºi învãþãtor al Legii, a avut influenþã
asupra celor din Sobor ºi i-a îndemnat sã nu
se mai opunã apostolilor. El a vorbit nu din
simpatie pentru Bisericã, ci pentru cã înþele-
gea lucrarea suveranã a lui Dumnezeu pe
pãmânt (cf. v. 39).

5:36. Nu se cunoaºte nimic despre Teuda
ºi cei patru sute de insurgenþi a cãror cauzã
a fost pierdutã. Deºi Iosif Flavius, un istoric
evreu din primul secol, a descris rãscoala
unui om numit Teuda, aceasta a avut loc mai
târziu ºi a fost de amploare mai mare. Mai
mult, aceastã rãscoalã a urmat celei conduse
de Iuda, prezentatã în versetul 37.

5:37. Insurecþia condusã de Iuda Gali-
leanul a fost cea de-a doua ilustraþie folositã
de Gamaliel. Iosif Flavius a relatat mai mult
despre aceastã miºcare care a dus la execuþia
lui Iuda, dar care a dat naºtere altor rãscoale.

5:38-39. Aici avem concluzia ºi esenþa
cuvântãrii lui Gamaliel. Vãzând cum se va
sfârºi aceastã miºcare, ei vor putea ºti dacã
este de la oameni, sau dacã este de la Dum-
nezeu. Interesant este cã, într-un anume sens,
aceastã cuvântare a fost o apãrare a Bisericii
lui Isus Hristos venitã de la un reprezentant al
duºmanilor Bisericii: a încerca sã opreºti
lucrarea lui Dumnezeu înseamnã a lupta
împotriva lui Dumnezeu!

5:40. Considerând cã nu este de ajuns
sã-i admonesteze pe apostoli, consiliul a pus
sã-i batã cu nuiele ºi i-au oprit sã vor-
beascã în Numele lui Isus (despre „Numele“
lui Isus, vezi comentariile de la 3:16). Biciu-
irea a fost pedeapsa pentru nerespectarea
interdicþiei anterioare (cf. 4:18, 21; 5:28).

5:41-42. În ciuda loviturilor sângeroase,
apostolii au plecat dinaintea Soborului ºi
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s-au bucurat. Din nou tema bucuriei este
evidentã în cartea Faptele Apostolilor (cf.
comentariilor de la 2:46-47). O Bisericã vic-
torioasã se bucurã în lucrarea lui Dumnezeu
în ciuda persecuþiei — ºi chiar datoritã ei, ca
aici. Apostolii se simþeau onoraþi sã fie
batjocoriþi pentru Numele Lui (despre
„Numele“, vezi 3:16; cf. 1 Petru 4:14, 16).
Mai târziu Petru i-a încurajat pe creºtini sã se
„bucure“ când „au parte“ de suferinþe pentru
cã sunt ai lui Hristos (1 Pet. 4:13; cf. 1 Pet.
2:18-21; 3:8-17).

Obiectivul lui Luca în scrierea acestui
pasaj din Faptele Apostolilor 5:17-42 a fost
sã arate cã Israelul ca naþiune îºi continua
cãderea tragicã respingându-L pe Isus ca
Mesia.

4. ADMINISTRAREA BISERICII (6:1-7)
6:1. Evreii care vorbeau greceºte nu

puteau vorbi limba aramaicã, limba maternã
a evreilor care trãiau în Israel. Probabil cã ei
au crescut în afara þãrii ºi erau bilingvi,
vorbind atât greceºte cât ºi limbile lor mater-
ne (cf. 2:5-11). Se poate ca neevreii convertiþi
la iudaism, ºi care mai târziu au devenit
creºtini, sã fi fãcut parte din acest grup.
Evreii din Israel erau  ºi ei bilingvi pentru cã
vorbeau ºi aramaica ºi greaca (cf. 21:40). În
lumea evreilor existau tensiuni între evreii
vorbitori de limbã greacã ºi evreii care vor-
beau aramaica; din pãcate aceste tensiuni au
fost aduse ºi în bisericã.

6:2. Cuvântul mese (trapezais) se poate
referi la mesele folosite pentru a servi mân-
carea, dar ºi la mese pentru bani, adicã bãnci.
Probabil cã aici este folosit pentru locul în
care erau administrate fondurile ºi ajutoarele
pentru vãduve.

Cei doisprezece au recunoscut corect cã
prioritãþile lor constau în rugãciune ºi în
propovãduirea Cuvântului (cf. v. 4).

6:3-4. Apostolii au menþionat aici trei
condiþii impuse celor care erau propuºi
pentru a sluji: ei trebuia sã fie (a) plini de
Duhul Sfânt ºi (b) de înþelepciune (cf. v.
10). În plus trebuia sã fie (c) vorbiþi de bine,
ceea ce însemna cã primele douã calitãþi tre-
buia sã constituie reputaþia lor. Toate trei erau
necesare pentru administrarea banilor. (Cre-
dinþa, v. 5, nu este o condiþie, pentru cã este
subînþeleasã, întrucât erau plini de Duhul
Sfânt.)

Alegerea celor ºapte bãrbaþi ne poate tri-
mite cu gândul înapoi la tradiþia din comuni-
tãþile evreieºti, unde ºapte bãrbaþi respectaþi

conduceau afacerile publice, formând un
consiliu oficial.

Alegându-i pe aceºti ºapte, cei dois-
prezece puteau stãrui necurmat în rugãciu-
ne ºi în propovãduirea Cuvântului (cf.
v. 2).

6:5. Sugestia celor doisprezece a plãcut
întregii adunãri. În mod semnificativ, toþi cei
ºapte aveau nume greceºti, ceea ce sugereazã
cã erau eleniºti. Nicolae, ultimul nume din
listã, nici nu era evreu, ci era convertit la
iudaism, apoi la creºtinism. Biserica Primarã
ºi-a dat seama cã problema neglijãrii nein-
tenþionate a vãduvelor evreilor care vorbeau
greceºte putea fi rezolvatã cel mai bine de
evreii eleniºti; cu siguranþã cã ei n-ar fi negli-
jat vãduvele care vorbeau aramaica.

Prezentarea acestor ºapte bãrbaþi (cf. 21:8)
îi pregãteºte pe cititori pentru lucrarea lui ªte-
fan ºi Filip, primii doi oameni din lista celor
ºapte. Mai mult, referirea la evreii care vor-
beau greceºte viza rãspândirea evangheliei
dincolo de cercul Ierusalimului ºi al Iudeii.
(Nimic altceva nu se cunoaºte despre ceilalþi
patru: Prohor, Nicanor, Timon, Parmena).

6:6. Deºi comunitatea creºtinã i-a ales pe
cei ºapte, delegarea lor a fãcut-o grupul apos-
tolilor. Pentru aceasta ei s-au rugat ºi ºi-au
pus mâinile peste ei. Practica punerii mâi-
nilor peste alþii era un gest care semnifica
încredinþarea unei misiuni ºi transmiterea
autoritãþii (cf. 8:17-19; 13:3; 19:6; 1 Tim.
4:14; 5:22; Evr. 6:2).

Au fost aceºtia primii diaconi? Ce slujbã
a Bisericii este avutã în vedere aici?  La aces-
te întrebãri au fost date trei rãspunsuri.

(1) Unii susþin cã aceºtia au fost primii
diaconi. Câþiva factori vin în sprijinul acestui
punct de vedere. Primul, slujba de diacon este
amintitã în epistolele lui Pavel (cf. Fil. 1:1).
Argumentul se bazeazã pe întrebarea unde ºi
când a fost instituitã funcþia de diacon, dacã
Faptele Apostolilor 6:1-6 nu este o relatare
a începutului lor? Al doilea factor se referã
la cuvintele din text înrudite cu termenul dia-
con (diakonos): „împãrþeala“ în versetul 1 este
diakonia, ºi „sã slujim“ în versetul 2 este
diakonein. Totuºi, oamenii de aici  n-au fost
numiþi niciodatã „diaconi“ ca atare (diakonoi).
Mult mai târziu au fost numiþi „cei ºapte“
(21:8). Mai mult, cuvintele „împãrþeala“ ºi „sã
slujim“ nu par a fi folosite aici în sens admi-
nistrativ. Aceste cuvinte din greaca Noului
Testament sunt folosite de obicei  într-un sens
nespecializat.

(2) Alþii susþin cã cei ºapte sunt precur-
sorii celor care vor deþine slujba de prezbiter.

Faptele Apostolilor 6:1-6
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Aceasta nu este o interpretare obiºnuitã, dar
îºi gãseºte un argument în 11:30, care se
referã la trimiterea de ajutoare în bani prin
prezbiteri. Argumentul este: dacã diaconii au
primit mai devreme (cap. 6) responsabilitatea
de a administra aceste fonduri, înseamnã cã
ei au devenit mai târziu prezbiteri (cap. 11).
Totuºi, slujba de prezbiter (bãtrân) îºi are
originea în sinagoga evreilor.

(3) Al treilea rãspuns este cã aceºti ºapte
bãrbaþi au deþinut o poziþie temporarã, cu
scopul de a rãspunde unei nevoi specifice.
Aceasta pare sã fie cea mai corectã abordare,
din douã motive. Primul motiv este cã aceºti
bãrbaþi au fost aleºi pentru o sarcinã speci-
ficã, nu una generalã. Al doilea motiv este cã
ei aveau o responsabilitate temporarã datoritã
naturii comunitare a Bisericii din Ierusalim.
Chiar ºi aºa, aceºti oameni ilustreazã rolul ºi
funcþia slujbei diaconilor.

6:7. Aceste versete conþin un alt raport
al progresului Bisericii, întocmit de Luca.
Biserica creºtea rapid ca numãr (cf. 2:41, 47;
4:4; 5:14; 6:1; 9:31) ºi chiar mulþi preoþi
evrei deveneau credincioºi (veneau la cre-
dinþã; cf. Rom. 1:5). Prin învestirea acestor
bãrbaþi, cititorii sunt pregãtiþi pentru lucrarea
lui ªtefan ºi a lui Filip, ºi pentru proclamarea
evangheliei în afara Ierusalimului.

II. Martori în toatã Iudea ºi în 
Samaria (6:8-9:31)

A. Martirajul lui ªtefan (6:8-8:1a)
1. ARESTAREA LUI ªTEFAN (6:8-7:1)

Lucrarea, arestarea ºi judecarea lui
ªtefan seamãnã izbitor cu cea a Domnului.

6:8. Ca ºi Hristos ºi apostolii, ªtefan era
plin de har ºi de putere (cf. 4:33; Luca 2:40,
52). Este interesant cã ªtefan era „plin de“
sau controlat de cinci factori: Duhul, înþelep-
ciune, credinþã, har, putere (Fapte 6:3, 5, 8).
Ce conducãtor remarcabil! Mai mult, el fãcea
minuni ºi semne mari în norod (cf. 2:22;
Luca 24:19; de asemenea, cf. Fapte 2:43).
Aceste dovezi ale harului lui Dumnezeu se
adãugau responsabilitãþilor lucrãrii sale zil-
nice pentru vãduve.

6:9-11. Sinagoga Izbãviþilor îi cuprindea
probabil pe cei care fuseserã eliberaþi, ei
înºiºi sau strãmoºii lor, din prizonieratul în
urma rãzboaielor, sau din sclavie. Nu se
cunoaºte cu precizie cine erau ei.

Membrii acestei sinagogi proveneau din
trei zone diferite — Africa de Nord (zona
Cirenienilor ºi a Alexandrinilor, adicã din

douã oraºe importante ale zonei), din Asia
(partea de vest a Turciei de astãzi) ºi din
Cilicia. Poate cã aceasta din urmã era adu-
narea pe care o frecventa Pavel, fiindcã
Tarsul fãcea parte din provincia Cilicia.

În afarã de faptul cã era unul din cei
ºapte ºi cã fãcea minuni, ªtefan era ºi un ta-
lentat vorbitor. Oponenþii sãi nu puteau sã
stea împotriva înþelepciunii ºi Duhului cu
care vorbea el (cf. „plin de Duhul Sfânt ºi
înþelepciune“ în v. 3 ºi „plin… de Duhul
Sfânt“ în v. 5 ºi în 7:55).

Pentru a-l putea reduce pe ªtefan la
tãcere, cei din sinagogã i-au convins pe
oameni sã-l acuze. La fel ca cei care au com-
plotat împotriva Domnului Isus, aceºtia l-au
acuzat pe ªtefan de hulã (cf. Mat. 26:65). 

6:12-14. Aceste cuvinte au fost suficien-
te pentru a-i determina pe laici ºi pe condu-
cãtori sã punã mâna pe ªtefan ºi sã-l acuze în
Sobor. Aceasta este a treia din cele patru
ocazii când ucenicii Domnului stãteau înain-
tea curþii de judecatã a evreilor; ceilalþi au
fost Petru ºi Ioan (4:15), Petru ºi apostolii
(5:27) ºi Pavel (22:30).

Acei martori mincinoºi nu erau pe
de-a-ntregul mincinoºi. Probabil cã ªtefan a
spus lucrurile de care ei îl acuzau; totuºi ei au
prezentat tendenþios intenþiile ºi sensul afir-
maþiilor sale (cf. Mat. 26:61; Mar. 14:58;
Ioan 2:19). Domnul Însuºi a prezis distruge-
rea Templului (Mat. 24:1-2; Mar. 13:1-2; Luca
21:5-6), deºi n-a spus niciodatã cã El va face
acest lucru. Cealaltã jumãtate a afirmaþiei
împotriva lui ªtefan viza natura temporarã a
sistemului mozaic. Este evident cã el a înþe-
les implicaþiile teologice ale justificãrii prin
credinþã ºi ale împlinirii Legii în Hristos. Mai
mult, dacã evanghelia era pentru întreaga
lume (Fapte 1:8), perioada Legii trebuia sã se
sfârºeascã.

6:15. Toþi cei ce ºedeau în Sobor —
adicã toþi cei 71 — s-au uitat þintã la ªtefan
pentru a vedea reacþia lui. ªi au vãzut cã faþa
lui era ca o faþã de înger. Evident, faþa lui
strãlucea de glorie (cf. faþa lui Moise, Ex.
34:29, 35).

7:1. Marele preot menþionat aici a fost
probabil Caiafa, acelaºi care a prezidat ºi
judecata Domnului (Mat. 26:57; Mar. 14:54;
Luca 22:53; Ioan 18.13, 24; cf. comentariilor
de la Fapte 4:5-6).

2. DISCURSUL LUI ªTEFAN (7:2-53)
7:2-53. Acesta este cel mai lung mesaj

redat în Faptele Apostolilor, ceea ce dove-
deºte importanþa pe care i-a acordat-o Luca.

Faptele Apostolilor 6:7-7:53
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ªtefan, un iudeu elenist, prin viaþa ºi cuvintele
sale a pregãtit drumul pentru ca evanghelia
sã ajungã dincolo de hotarele iudaismului.

Dar ce a spus ªtefan în acest discurs plin
de forþã încât sã-i atragã moartea? Deºi a vor-
bit ºi despre acuzaþiile formulate împotriva
lui, ªtefan nu a rostit o pledoarie pentru
apãrarea sa legalã. În schimb, el s-a referit la
istoria lui Israel ºi la lucrãrile din trecut ale
lui Dumnezeu, scopul sãu fiind apãrarea
creºtinismului. 

În acest discurs apar trei idei care se con-
tinuã în toatã structura lui:

1. În planul lui Dumnezeu existã progres
ºi schimbare. Dumnezeu a fost creativ ºi ino-
vator în lucrarea Lui cu oamenii ºi în special
cu Israelul. ªtefan ºi-a dezvoltat ideea în
cinci puncte: (a) Promisiunea fãcutã lui
Avraam (v. 2-8). Pentru a lucra cu întreaga
rasã umanã, Domnul l-a chemat în mod
suveran pe Avraam din Mesopotamia în þara
promisã ºi i-a dat 12 strãnepoþi, care au
devenit strãmoºii celor 12 seminþii ale lui
Israel. (b) ªederea lui Iosif în Egipt (v. 9-16).
Mutarea în Egipt era împlinirea prezicerii
lui Dumnezeu redate în versetele 6 ºi 7. ªi
aceasta a fost o schimbare radicalã pentru
descendenþii lui Iacov. (c) Eliberarea sub
conducerea lui Moise (v. 17-43). O porþiune
majorã a discursului lui ªtefan se referã la
Moise ºi la Exod, un alt aspect important al
istoriei lui Israel. (d) Evreii confecþioneazã
cortul (v. 44-46). Construirea cortului în aºa
fel încât sã fie transportabil însemna cã el
avea un caracter temporar. (Era numit „cortul
mãrturiei“ [GBV] pentru cã el atesta prezenþa
lui Dumnezeu printre ei.) (e) Construirea
Templului (v. 47-50). Chiar ºi Templul tre-
buia sã fie un simbol al prezenþei lui Dum-
nezeu, ºi nu casa realã a lui Dumnezeu.

Lucrarea lui Dumnezeu cu Israelul, de la
Avraam pânã la Solomon, s-a caracterizat
prin inovaþii ºi schimbãri. Mesajul era clar:
Dacã Dumnezeu a schimbat atât de multe
lucruri în istoria lui Israel, cine poate spune cã
Legea ºi Templul erau permanente?

2. Binecuvântãrile lui Dumnezeu nu se
limiteazã la þara lui Israel ºi la zona Templu-
lui. Unele din cele mai mari favoruri pentru
Israel au fost acordate în afara Templului ºi a
þãrii.

ªtefan a dat patru exemple: (a) Patriarhii
ºi conducãtorii lui Israel au fost binecuvântaþi
în afara þãrii. Avraam a fost chemat când se
afla în Mesopotamia ºi a primit promisiuni
înainte ca sã se aºeze în Haran (v. 2-5). În
Egipt… Iosif a gãsit trecere înaintea lui

Faraon pentru cã Dumnezeu a fost cu el
(v. 9-10). Moise a primit misiunea de la Dum-
nezeu în Madian (v. 29-34). Pentru a arãta  cã
Dumnezeu l-a binecuvântat pe Moise în
Madian, ªtefan a avut grijã sã aminteascã
faptul cã acolo i s-au nãscut doi fii. (b) Chiar
ºi Legea a fost datã în afara pãmântului þãrii:
Moise se afla în adunarea Israeliþilor din
pustie (v. 38). (c) Cortul a fost construit în
deºert. Cortul era cu ei în pustie (v. 44). De
fapt, evreii l-au adus cu ei când au intrat în
þarã (v. 45). (d) Chiar ºi Templul, deºi a fost
construit în þarã, trebuia sã comporte o teolo-
gie limitatã. Cum putea Templul sã fie
locuinþa lui Dumnezeu, dacã Scriptura afir-
mã: Cerul este scaunul Meu de domnie, ºi
pãmântul este aºternutul picioarelor Mele
(v. 49; Is. 66:1)?

3. În trecutul sãu Israelul s-a opus per-
manent planului lui Dumnezeu ºi oamenilor
Sãi. Acesta este punctul central al discursului
lui ªtefan ºi punctul culminant al afirmaþiilor
sale (7:51-53). Voi totdeauna vã împotriviþi
Duhului Sfânt. Cum au fãcut pãrinþii voºtri,
aºa faceþi ºi voi. Aceastã temã apare în tot
discursul, dar aici sunt câteva lucruri speci-
fice. (a) În loc sã meargã direct din Mesopo-
tamia în Þara Promisã, Avraam s-a oprit în
Haran (v. 2-4). (b) Iosif a fost vândut de
fraþii sãi ca sclav în Egipt (v. 9). (c) Moise a
fost respins de fiii lui Israel (v. 23-29). Este
cât se poate de semnificativ faptul cã atât
Iosif cât ºi Moise nu au fost acceptaþi pânã la
a doua lor apariþie (v. 13, 35-36). Comparaþia
cu Hristos n-a putut scãpa ascultãtorilor lui
ªtefan. (d) Israelul a respins adevãrata închi-
nare întorcându-se spre idoli (v. 39-43).
Necredinþa lui strigãtoare la cer putea fi
vãzutã în idolatrie, un pãcat pe care evreii din
Epoca Apostolicã îl detestau foarte mult.
Rezultatul a fost cã Dumnezeu a judecat naþi-
unea exilând-o în Babilon (v. 43). (e) Poporul
lui Israel nu a înþeles semnficaþia Templului
(v. 48-50). Afirmaþia plinã de forþã ºi claritate
a lui ªtefan (v. 48) aratã cã evreii credeau cã
Templul era locuinþa lui Dumnezeu pe pãmânt,
varianta evreiascã a Olimpului. Într-adevãr,
Templul trebuia sã fie un loc de închinare ºi
de rugãciune; dar nu era casa lui Dumnezeu
(cf. 1 Regi 8:23-53).

Cele trei puncte principale ale discur-
sului lui ªtefan au o strânsã legãturã între ele.
Deoarece existã progres în planul lui Dum-
nezeu ºi deoarece binecuvântãrile Lui nu se
limiteazã la Templu, Israelul trebuie sã ia
aminte la avertismentul: voi „vã împotriviþi“
(Fapte 7:51) lucrãrii Lui, aºa cum aþi fãcut în
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trecut. Prin refuzul de a vedea lucrarea Sa în
Bisericã ºi binecuvântãrile Sale în afara
graniþelor Israelului, ei opuneau rezistenþã
scopului lui Dumnezeu. Aceastã apãrare se
referea specific la acuzaþia adusã lui ªtefan în
6:11-14.

O problemã de ordin cronologic existã în
7:6, unde ªtefan spune cã naþiunea lui Israel
ar fi fost robitã ºi chinuitã patru sute de
ani. În Galateni 3:17, Pavel a lãsat sã se înþe-
leagã cã perioada de timp de la legãmântul cu
Avraam, promis în Geneza 15:13-16, ºi pânã
la Muntele Sinai a fost de 430 de ani. Dife-
renþa dintre 400 ºi 430 de ani poate fi expli-
catã uºor admiþând cã ªtefan a folosit numere
rotunde. O altã explicaþie este cã 400 de ani a
fost perioada de robie, în timp ce 430 de ani
reprezintã timpul de la confirmarea legãmân-
tului din Geneza 39:9-15 pânã la Exod, care
a avut loc în anul 1446 î.Hr. Principala proble-
mã este totuºi perioada cât Israelul a stat în
robie în Egipt. Dacã Galateni 3:17 vrea sã
spunã cã au fost 430 de ani de la promisiunea
fãcutã lui Avraam (Gen. 15) la Exod, atunci
perioada de timp petrecutã în Egipt ar fi de
215 ani. Totuºi, dacã textul din Faptele Apos-
tolilor 7:6 este înþeles în sens literal, robia a
fost de 400 de ani. Poate cã cea mai bunã
soluþie este sã spunem cã Pavel avea în
vedere perioade de timp. Promisiunile au fost
fãcute lui Avraam, Isaac ºi lui Iacov. Aceºti
trei patriarhi au fost beneficiarii promisiunii
lui Dumnezeu. Promisiunea i-a fost reconfir-
matã în Geneza 46:1-4 lui Iacov la Beer-
ªeba, în timp ce era în drum spre Egipt. Din
acest moment (când Dumnezeu a încetat
sã-ªi mai comunice promisiunile patriar-
hilor) ºi pânã la Exod au trecut 400 de ani.
(Cf. Harold W. Hoehner, „The Duration of
the Egiptian Bondage“, Biblioteca Sacra
126. Octombrie-Decembrie 1969:306-16.)

O altã discrepanþã aparentã în discursul
lui ªtefan se gãseºte în Faptele Apostolilor
7:14. ªtefan a afirmat cã ºaptezeci ºi cinci de
persoane fãceau parte din familia lui Iacov,
dar textul ebraic precizeazã „ºaptezeci“ atât
în Geneza 46:27 cât ºi în Exodul 1:5. În
ambele locuri Septuaginta specificã 75. Se
spune de obicei cã ªtefan, un evreu vorbitor
de limbã greacã, ar fi folosit Septuaginta ºi cã
ar fi fãcut o greºealã „onestã“. Aceastã difi-
cultate poate fi însã rezolvatã ºi în alte mo-
duri. Una dintre soluþiile larg acceptate este
sã recunoaºtem cã textul ebraic îi include pe
Iacov, Iosif ºi pe cei doi fii ai lui Iosif, Efraim
ºi Manase (un total de 70), dar Septuaginta îi

omite pe Iacov ºi Iosif, dar îi include pe cei
ºapte nepoþi ai lui Iosif (menþionaþi în 1 Cron.
7:14-15, 20-25). Aceastã pãrere este susþi-
nutã de textul ebraic din Geneza 46:8-26 care
înºirã 66 de nume omiþându-i pe Iacov, Iosif
ºi pe cei doi fii ai lui Iosif. O altã soluþie este
cã din cei 75 din Septuaginta fãceau parte cei
66 plus 9 soþii ale celor 12 fii ai lui Iacov
(soþiile lui Simeon ºi Iuda au murit iar soþia
lui Iosif era în Egipt).

Faptele Apostolilor 7:16 mai conþine o
discrepanþã aparentã. Cuvintele lui ªtefan ne
dau de înþeles cã Iacov a fost îngropat la
Sihem, în timp ce Vechiul Testament afirmã
clar cã el ºi soþia sa, Lea (ca ºi pãrinþii sãi
Isaac ºi Rebeca, ºi bunicii sãi Avraam ºi Sara),
au fost înmormântaþi în peºtera Macpela, la
Hebron (Gen. 49:29-50:13). Totuºi, printre
trupurile îngropate la Sihem nu se afla cel al
lui Iacov, dar se aflau cele ale lui Iosif ºi ale
fraþilor sãi. Iosif a fost îngropat mai întâi în
Egipt, dar apoi a fost mutat la Sihem. (Gen.
50:26; Ex. 13:19; Ios. 24:32). Este adevãrat
cã Iosua 24:32 se referã numai la oasele lui
Iosif, dar este evident cã ºi fraþii sãi au fost
înmormântaþi tot la Sihem (deºi Iosif Flavius
susþine altceva). Referirea la persoana a treia
plural (7:16) nu îi include pe Avraam, Isaac
ºi Iacov, ci se referã la pãrinþii noºtri din
versetul 15, adicã la Iosif ºi fraþii sãi.

Propoziþia lui ªtefan: mormântul pe
care îl cumpãrase Avraam cu o sumã de
bani de la fiii lui Emor, în Sihem (v. 16)
prezintã o altã problemã. De fapt Iacov, nu
Avraam, a cumpãrat bucata de pãmânt (Gen.
33:19). Aceasta se poate explica spunând cã
într-un sens Avraam a cumpãrat ogorul prin
persoana nepotului sãu. Avraam ar fi putut
obþine titlu de proprietate la Sihem prin
Iacov.

Aceastã aluzie favorabilã la Sihem, „ca-
pitala“ samaritenilor, nu a fost plãcutã
ascultãtorilor lui ªtefan. Dar referirea sa la
Samaria pregãteºte cititorii pentru urmãtorul
pas în rãspândirea evangheliei (Fapte 8).

3. ATACUL ASUPRA LUI ªTEFAN 
(7:54-8:1A)
7:54-56. Reacþia autoritãþilor religioase

la discursul lui ªtefan era uºor de prevãzut:
Când au auzit ei aceste vorbe, îi tãia (cf.
5:33) pe inimã ºi scrâºneau din dinþi împo-
triva lui.

În loc sã fie intimidat, ªtefan, plin de
Duhul Sfânt (cf. 6:3, 5, 10) a vãzut slava lui
Dumnezeu ºi pe Isus stând în picioare la
dreapta lui Dumnezeu. În mod normal

Faptele Apostolilor 7:54-56
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Domnul Isus ºade la dreapta lui Dumnezeu
(Ps. 110:1; Rom. 8:34; Col. 3:1; Evr. 1:3, 13;
8:1; 10:12; 12:2; 1 Pet. 3:22). Faptul cã stãtea
în picioare înseamnã cã Domnul Hristos îl
întâmpina pe ªtefan.

Faptele Apostolilor 7:56 este un verset
culminant al acestui capitol din mai multe
motive. Primul ar fi cã repetã cele susþinute
de Hristos la judecarea Sa de cãtre marele preot
(Mar. 14:62). La fel cum spusele Sale I-au
atras acuzaþia de hulã, ºi aceste cuvinte au
stârnit o reacþie violentã împotriva lui ªtefan.
Al doilea motiv este cã termenul Fiul omului
este plin de semnificaþie. Aceasta este ultima
oarã când el este folosit în Noul Testament ºi
singura datã în Evanghelii ºi în Faptele
Apostolilor când nu este rostit de Domnul
Isus. Aceastã expresie, Fiul omului, aratã cã
Isus este Mesia ºi ea provine din Daniel 7:13-
14. Este o expresie pur escatologicã. (Vezi co-
mentariile suplimentare despre „Fiul Omului“
de la Mar. 8:31.) Al treilea motiv este cã ver-
setul din Faptele Apostolilor 7:56 combinã
douã mari pasaje mesianice — Daniel 7:13-
14 ºi Psalmul 110:1. Daniel 7:13-14 pune
accentul pe stãpânirea universalã a Domnu-
lui. El nu este un simplu stãpânitor evreu; El
este Mântuitorul lumii. Psalmul 110:1 Îl pre-
zintã pe Mesia la dreapta lui Dumnezeu. Pe
lângã faptul cã acest aspect accentueazã
puterea ºi poziþia Domnului nostru, el aratã
ºi acceptarea. Hristos este Mijlocitorul (cf.
1 Tim. 2:5), dovedind astfel cã oamenii au
acces la Dumnezeu prin alte mijloace decât
prin Templu ºi preoþi.

7:57-58. Reacþia Sinedriului a fost imedi-
atã ºi violentã. Ei au înþeles repede implica-
þia teologicã a doctrinei lui ªtefan — Israelul
era vinovat; Legea era temporarã; Templul va
dispãrea — aºa cã l-au târât afarã din ceta-
te… ºi aruncau cu pietre în ªtefan. Hula tre-
buia pedepsitã cu moartea (Lev. 24:16). Faptul
cã evreii l-au martirizat pe ªtefan era de fapt
o ironie, pentru cã pãrinþii lor, care se închi-
naserã lui Moloh (Fapte 7:43), ar fi trebuit sã
moarã, conform Legii lui Moise (Lev. 20:2).

Un tânãr teolog numit Saul a fost de
acord ca ªtefan sã fie omorât cu pietre.
Marturii ºi-au pus hainele la picioarele lui.
Aceasta însemna cã Saul îºi dãduse consim-
þãmântul deoarece le pãzea hainele (Fapte
8:1; 22:20).

7:59-60. În cuvinte care amintesc de cele
ale Domnului, ªtefan ºi-a încredinþat duhul
lui Isus ºi s-a rugat pentru duºmanii sãi (cf.
Luca 23:34, 46). Luca relateazã moartea sa,

menþionând doar cã dupã aceste vorbe a
adormit. Pentru un creºtin trupul (nu ºi sufle-
tul) doarme în moarte (cf. Ioan 11:11; 1 Tes.
4:13, 15).

8:1a. Cuvintele se învoise (syneudokôn)
aratã o aprobare activã, nu un consens pasiv
(cf. Rom. 1:32). Acest lucru dã un înþeles mai
profund acºiunii lui Saul din Fapte 7:58.

B. Lucrarea lui Filip (8:1b-40)
1. ÎN SAMARIA (8:1b-25)
a. Persecuþia Bisericii (8:1b-3)

Capitolul 8 este legat strâns de capitolele
6 ºi 7. Subiectul persecuþiei început în capi-
tolul 6 continuã în capitolul 8. Mai mult, per-
sonalitatea lui Saul, prezentatã în capitolul 7
se regãseºte ºi în capitolul 8. Existã o legã-
turã strânsã între Filip (cap. 8) ºi ªtefan (cap.
6-7), pentru cã amândoi erau din grupul celor
ºapte (6:5). Chiar ºi ordinea în care au fost
prezentaþi în 6:5 este pãstratã ºi în continuare
în naraþiunea din 6:8-8:40.

8:1b. În ziua aceea aratã cã moartea lui
ªtefan a dat semnalul pentru o mare prigo-
nire împotriva Bisericii. Ea dã de înþeles cã
liderii evrei au aprobat executarea lui ªtefan.
Israelul se afla în procesul de confirmare a
tragicei alegeri de a-L respinge pe Isus ca
Mesia. Faptul cã toþi credincioºii din Ieru-
salim, afarã de apostoli, s-au împrãºtiat
prin pãrþile Iudeii ºi ale Samariei a fost
metoda lui Dumnezeu pentru ca ei sã-ºi
îndeplineascã mandatul din 1:8. Cuvântul
„împrãºtiat“ (diesparçsan), folosit ºi în 8:4,
provine de la verbul speirô, folosit pentru
sãmânþa semãnatã (Mat. 6:26; 13:3-4, 18;
25:24, 26; Luca 8:5, 12:24; etc.). Aceastã
afirmaþie pregãteºte, de asemenea, calea spre
lucrarea lui Filip din Samaria (Fapte 8:4-25).

Deºi Luca spune „toþi“, cuvântul acesta
nu se poate referi la fiecare credincios, pentru
cã biserica din Ierusalim a continuat sã
existe. Din context se poate deduce cã primii
vizaþi de persecuþie au fost evreii vorbitori de
limbã greacã. Ei puteau fi uºor identificaþi ºi
asociaþi cu ªtefan.

Nu se precizeazã de ce apostolii nu au
pãrãsit oraºul. Poate cã au rãmas din senti-
mentul datoriei faþã de biserica din Ierusa-
lim. Cu siguranþã cã biserica din Ierusalim a
primit un caracter evreiesc mai pronunþat
datoritã plecãrii simpatizanþilor lui ªtefan. În
acelaºi timp, aceastã persecuþie a adâncit
separarea dintre Bisericã ºi iudaism.

8:2-3. Aceste versete contrasteazã izbitor
unul cu celãlalt. Niºte oameni temãtori de
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Dumnezeu au îngropat pe ªtefan, ºi l-au
jelit cu mare tânguire. Pe de altã parte,
Saul… fãcea prãpãd în Bisericã. Cuvântul
pentru „prãpãd“ (elymaineto, folosit numai
aici în NT) apare în Septuaginta în Psalmul
79:13 (80:13 în COR) cu privire la porcii
mistreþi care distrug („râmã“) o vie. Zelul lui
Saul împotriva creºtinilor era atât de mare
încât semãna cu o sãlbãticiune turbatã asmu-
þitã împotriva lor (Fapte 9:1, 13). Folosind
metode violente, îi lua cu sila pe bãrbaþi ºi
pe femei (cf. 9:29; 22:4-5) ºi-i bãtea (22:19;
26:11). A provocat o adevãratã teroare în
Ierusalim (9:21). Cât de diferitã a fost întem-
niþarea mai târzie a lui Pavel ca apostol
pentru Hristos faþã de acþiunile lui de acum,
de întemniþare a acestor ucenici.

Martirajul lui ªtefan ºi persecuþia Bise-
ricii care i-a urmat au confirmat necredinþa
Israelului ºi refuzul încãpãþânat de a-L accep-
ta pe Isus ca Rãscumpãrãtor.

b. Proclamarea mesajului (8:4-8)
8:4. În greacã aceste versete încep cu „de

aceea, pe de altã parte“ (men oun, netradus în
COR ºi NIV). Din cauza persecuþiei, credin-
cioºii se împrãºtiaserã (cf. v.1), iar Cuvân-
tul lui Dumnezeu se rãspândea (cf. Rom.
8:28; 2 Cor. 2:14; Fil. 1:12-14). Aceasta este
o altã dovadã a controlului suveran al lui
Dumnezeu; în ciuda opoziþiei, Cuvântul lui
Dumnezeu aducea tot mai mult rod (cf. Fapte
12:24; 19:20).

8:5. Filip, un evreu elenist, cu o gândire
mai deschisã decât a evreilor vorbitori de
aramaicã din Israel (cf. 6:1), a mers la sama-
riteni. Samaria este la nord de Ierusalim, dar
Luca precizeazã cã Filip s-a coborât, pentru
cã Samaria este la altitudine mai joasã decât
Ierusalimul. Semnificaþia lucrãrii lui Filip în
aceastã cetate, al cãrei nume nu este dat, se
vede dacã comparãm Matei 10:5-6; Luca
9:52-54 ºi Ioan 4:9 cu Faptele Apostolilor 8:5.

8:6-7. Predicarea lui Hristos prin Filip a
fost confirmatã de semnele (sçmeia, cf. v. 13)
pe care le fãcea ºi în urma cãrora noroadele
luau aminte cu un gând la cele spuse de
Filip. Minunile (scotea duhuri necurate,
i.e., demoni, ºi vindeca slãbãnogi ºi ºchiopi
[cf. 3:1-10]) autentificau mesajul sãu (cf.
2:43).

8:8. Încã o datã rezultatul evangheliei a
fost o mare bucurie (cf. comentariilor de la
2:46-47).

c. Profesiunea de credinþã (8:9-13)
8:9-10. Multe tradiþii s-au vehiculat în

legãturã cu Simon vrãjitorul. S-a susþinut:

(a) cã el a fost fondatorul ereziei gnosticis-
mului; (b) cã a mers la Roma ºi a pervertit
doctrina creºtinã acolo; ºi (c) cã a participat
la un concurs de minuni cu Petru ºi a pierdut.
În orice caz, acest Simon al Samariei vrãjea
ºi punea în uimire pe poporul Samariei.
Din cauzã cã „vrãjea“, adicã avea abilitatea
de a exercita control asupra naturii ºi/sau a
oamenilor cu ajutorul puterii demonice, popo-
rul l-a numit „Marea Putere“ (NIV, puterea…
care se numeºte „mare“ în COR — n. tr.).
Nu se poate spune dacã ei credeau sau nu cã
el poseda divinitatea. Dar Simon spunea
despre el însuºi cã este un om însemnat, iar
poporul din Samaria îl credea.  Mai mult, el
accepta adulaþia din partea lor.

8:11-12. „Magia“ (GBV) lui Simon
însemna vrãjitorie, putere demonicã (cuvin-
tele greceºti pentru „vrãjitorie“ ºi „magie“
sunt înrudite). Când a venit în Samaria, Filip
propovãduia Evanghelia Împãrãþiei lui
Dumnezeu ºi a Numelui (cf. 3:16) lui Isus
Hristos. Termenul „Împãrãþia lui Dumnezeu“
se referã la Împãrãþia viitoare (cf. 1:3, 6).
„Numele lui Isus Hristos“ se referã la poziþia
Sa ca Mesia (cf. 8:5, „Hristos“, lit., Mesia).
Cu alte cuvinte, mesajul însemna cã unii sa-
mariteni vor deveni moºtenitori ai Mileniului
prin credinþa în Isus, Mesia.

Ca dovadã a credinþei lor, samaritenii au
fost botezaþi, atât bãrbaþi cât ºi femei (cf.
„bãrbaþi ºi femei“ în v. 3). Deosebirile ºi
asemãnãrile dintre Simon ºi Filip sunt izbi-
toare. Amândoi au fãcut minuni, Simon prin
puterea demonicã ºi Filip prin puterea divinã.
Simon s-a lãudat ºi a acceptat sã fie aclamat,
dar Filip L-a proclamat pe Hristos. Oamenii
au fost uimiþi de vrãjitoriile lui Simon, dar au
fost convertiþi la Hristos prin lucrarea lui
Filip.

8:13. Uimitor, dar chiar Simon a crezut
ºi a fost botezat. Acum, în loc ca oamenii
sã-l urmeze pe Simon, el nu se mai despãr-
þea de Filip. Atitudinea sa a avut un efect
profund asupra celor care-l urmaserã.

A fost Simon mântuit? Luca nu specificã
acest lucru clar, aºa cã este dificil sã fim
dogmatici. Totuºi, ºapte factori sugereazã
cã, probabil, Simon n-a fost nãscut din nou:
(1) Verbul „a crezut“ (pisteuô) nu se referã
totdeauna la credinþa mântuitoare. Credinþa
lui Simon putea fi aceeaºi cu a demonilor din
Iacov 2:19, mai mult un consimþãmânt inte-
lectual. (2) În plus, credinþa bazatã pe semne
nu este o credinþã demnã de încredere (cf.
Ioan 2:23-25; 4:48). (3) De asemenea, Luca
nu a afirmat niciodatã cã Simon ar fi primit
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Duhul Sfânt (Fapte 8:17-18). (4) Dorind sã
aibã o putere miraculoasã, Simon a continuat
sã manifeste interes doar pentru sine (v. 18-
19). (5) Verbul „pocãieºte-te“ (metanoeô)
folosit în versetul 22 este adresat de regulã
celor pierduþi. (6) Cuvântul „sã piarã“ (eis
apôleian) folosit în versetul 20 este puternic.
Este înrudit cu verbul „sã nu piarã“ din Ioan
3:16. (7) Prezentarea lui Simon din Fapte
8:23 este mai potrivitã pentru un om pierdut
decât pentru cineva mântuit (cf. Deut. 29:18).
Chiar ºi aºa însã nu putem fi dogmatici în
aceastã chestiune. Domnul îi cunoaºte pe ai
Lui (2 Tim. 2:19).

d. Dovada lucrãrii (8:14-17)
8:14-17. A fost nevoie ca apostolii care

erau în Ierusalim sã-i trimitã pe Petru ºi pe
Ioan în Samaria, ºi aceasta din mai multe
motive. În mod normal Duhul Sfânt boteazã,
locuieºte ºi sigileazã în momentul credinþei,
dar de aceastã datã întârzierea a urmãrit câte-
va scopuri: (1) Rugãciunea lui Petru ºi Ioan
(pentru ca sã primeascã Duhul Sfânt) ºi fap-
tul cã au pus mâinile peste ei (pentru primi-
rea Duhului Sfânt) au confirmat lucrarea lui
Filip printre samariteni. De asemenea a fost o
confirmare a acestei noi lucrãri ºi pentru
apostolii din Ierusalim. (2) Acest lucru a con-
firmat lucrarea lui Filip în rândul samarite-
nilor. Mesajul pe care l-a predicat Filip a fost
validat prin venirea Duhului Sfânt, un semn
al Împãrãþiei viitoare (cf. v. 12; Ier. 31:31-34;
Eze. 36:23-27; Ioel 2:28-32). (3) Poate cã cel
mai important motiv al întârzierii Duhului
aici pânã la venirea reprezentanþilor aposto-
lilor a fost prevenirea unei schisme. Datã
fiind tendinþa de divizare dintre iudei ºi
samariteni, era esenþial ca Petru ºi Ioan sã îi
primeascã în mod oficial pe credincioºii sa-
mariteni în Bisericã. Contrastul dintre atitu-
dinea lui Ioan aici ºi cea din Luca 9:52-54
este semnificativ.

e. Pervertirea adevãrului (8:18-24)
8:18-19. Afirmaþia: Când a vãzut Simon

cã Duhul Sfânt era dat prin punerea mâi-
nilor, aratã cã existau manifestãri externe
care dovedeau cã Duhul Sfânt a fost dat.
Probabil cã a fost vorbirea în limbi, deºi
Scriptura nu precizeazã acest lucru (cf. 2:4;
10:45-46; 19:6).

Termenul simonie, care înseamnã cumpã-
rare sau vânzare de lucruri considerate reli-
gioase sau sacre, cum ar o slujbã ecleziasticã,
provine din dorinþa lui Simon de a cumpãra

puterea aceasta de a da Duhul Sfânt ºi al-
tora.

Scopul lui Luca în relatarea acestui inci-
dent era de a arãta superioritatea creºtinis-
mului asupra practicilor oculte ºi diabolice.
Acest gen de conflict se întâlneºte de mai
multe ori în Faptele Apostolilor, iar Hristos a
ieºit totdeauna Învingãtor (13:6-12; 16:16-
18; 19:13-20; 28:1-6).

8:20. Reacþia lui Petru faþã de cererea lui
Simon a fost indignarea: Banii tãi sã piarã
împreunã cu tine!

Motivul folosirii unor cuvinte atât de
aspre a fost incapacitatea lui Simon de a
înþelege harul, caracterul gratuit al mântuirii
ºi al binecuvântãrilor lui Dumnezeu. Petru
ºi-a explicat asprimea cuvintelor spunând:
pentru cã ai crezut cã darul lui Dumnezeu
s-ar putea cãpãta cu bani!

8:21-22. Limbajul acestui verset: Tu n-ai
nici parte nici sorþ în toatã treaba aceasta
(logô, „cuvânt, chestiune“), aratã cã Simon
nu era creºtin. (O terminologie similarã se
gãseºte în Deut. 12:12; 14:27. Aºa cum leviþii
nu aveau moºtenire în Þara Promisã, nici
Simon nu avea parte de mântuire.) Expresia
dacã este cu putinþã nu înseamnã cã Dum-
nezeu este reticent în privinþa iertãrii pãca-
telor. Întrebarea era dacã Simon dorea sã se
pocãiascã de gândul acesta al inimii lui.

8:23-24. Aluzia la fiere amarã (cholçn
pikrias) pare sã se refere la Deuteronomul
29:18, care vorbeºte de idolatrie ºi de apos-
tazie amarã (cf. Evr. 12:15). Simon era capti-
vat de doctrine false ºi de pãcat. Rãspunsul
lui Simon a fost probabil sincer, dar poate cã
nu a fost decât o exprimare a fricii. Cel puþin
a înþeles care erau consecinþele tragicei sale
cereri (Fapte 8:18-19).

f. Promovarea lucrãrii (8:25)
8:25. Petru ºi Ioan au fost atât de con-

vinºi de lucrarea lui Dumnezeu printre sama-
riteni încât când s-au întors la Ierusalim, ei
înºiºi au vestit evanghelia în multe sate ale
samaritenilor. Pentru niºte apostoli evrei
acesta era un lucru remarcabil!

2. CU FAMENUL ETIOPIAN (8:26-40)
a. Porunca (8:26)

8:26. Deºi Luca nu precizeazã cã Dum-
nezeu i-a cerut  lui Filip sã predice samarite-
nilor (v. 5), El l-a cãlãuzit în mod suveran pe
Filip spre Gaza (vezi harta la Fapte 9).
Drumul la care se face referire era pustiu.
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Expresia se poate referi la un drum pustiu sau
la o cetate pustie. Antica Gaza a fost distrusã
în 93 î.Hr. ºi apoi reconstruitã în apropierea
Mediteranei în 57 î.Hr. Vechea cetate era
numitã Gaza din Deºert. Textul grecesc care
redã porunca îngerului poate fi tradus „Scoa-
lã-te ºi du-te spre miazãzi pe drumul care
pogoarã spre Ierusalim la Gaza. Acesta
este deºert“. Aceastã referire la drum poate
însemna cã drumul ºi nu cetatea se afla într-o
zonã de deºert.

b. Contactul (8:27-30)
8:27. Un Etiopian, un famen este pre-

zentat ca având mare putere la împãrãteasa
Candace a Etiopienilor, ºi îngrijitorul
tuturor visteriilor ei. „Etiopia“ nu se referã
aici la Etiopia din zilele noastre, ci la vechea
Nubia, regiunea de la Assuan din sudul
Egiptului pânã la Khartoum, în Sudan.
Candace era un titlu dat reginei-mamã, aºa
cum Faraon era titlul folosit pentru regele
Egiptului. Puterea guvernamentalã se afla în
mâinile reginei Candace, pentru cã fiul-rege,
adorat ca un fiu al soarelui, era deasupra unor
activitãþi pãmânteºti cum ar fi stãpânirea
peste o naþiune. De aceea cu domnia efectivã
era învestitã regina-mamã. Faptul cã acest
famen a venit la Ierusalim ca sã se închine
este interesant. Legea interzicea famenilor sã
intre în adunarea Domnului (Deut. 23:1).
Totuºi, Isaia 56:3-5 prezice mari binecuvân-
tãri pentru fameni în epoca Mileniului. Evi-
dent, acest famen se închina lui Iehova, fãrã a
fi însã un prozelit sutã la sutã.

8:28-30. Bogãþia famenului este dovedi-
tã de cuvintele: ºedea în carul lui. Întimpul
deplasãrii sale, acest funcþionar al finanþelor
citea din proorocul Isaia. Pentru cã obiceiul
era sã se citeascã cu voce tare, Filip a putut
sã-l audã cu uºurinþã citind un pasaj din
Scripturã (v. 30). Interesant este cã la început
Filip a fost cãlãuzit de înger iar apoi de
Duhul Sfânt (v. 29).

c. Convertirea (8:31-35)
8:31-35. Citatul din Isaia 53:7-8 îl punea

pe famen în încurcãturã. Profitând de ocazia
de a-l avea pe Filip care putea sã-i explice
pasajul, el l-a rugat sã se suie în car. Etio-
pianul ºtia cã pasajul vorbeºte despre o per-
soanã, dar vorbea oare despre Isaia, sau
despre vreun altul? Filip a sesizat ocazia
favorabilã ºi i-a propovãduit pe Isus, por-
nind de la Isaia 53 (cf. Ioan 5:39).

d. Consecinþele (8:36-40)
8:36-39. Prima consecinþã a acþiunii de

evanghelizare a lui Filip a fost convertirea
famenului. Remarca sa: ce mã împiedicã sã
fiu botezat?, aratã cã botezul în apã era o
pecete a deciziei personale de a te încrede în
Hristos (cf. Mat. 28:19). Al doilea rezultat a
fost bucuria, pentru cã famenul îºi vedea de
drum plin de bucurie. Al treilea rezultat a
fost cã evanghelia a ajuns la încã un om, nici
evreu, nici samaritean, ci un neevreu (african),
care se închina lui Iehova, ºi nu era pe deplin
un prozelit al iudaismului. Este posibil ca
famenul sã nu fi fost tãiat împrejur. (Fapte
8:37 este inclus doar în manuscrise greceºti
mai târzii, ºi de aceea probabil cã nu ºi în cele
originale.)

Când botezul a fost terminat, Duhul
Domnului a rãpit pe Filip, ºi famenul nu
l-a mai vãzut. Nu se ºtie ce s-a întâmplat cu
famenul etiopian dupã aceste lucruri.

8:40. Filip se afla la Azot. Aceastã ceta-
te este Asdodul, o capitalã filisteanã din ve-
chime. Când s-a dus pânã la Cezarea, el a
proclamat Evanghelia în toate cetãþile prin
care trecea (vezi Azot ºi Cezarea pe harta de
la cap. 9). Filip s-a stabilit apoi în Cezarea,
pentru cã dupã 20 de ani îl gãsim tot acolo
(cf. 21:8). Este semnificativ cã un evanghe-
list poate sta într-un loc sau poate cãlãtori;
Filip a experimentat amândouã aceste moduri
de lucrare.

Zona din jurul Azotului ºi a Cezarei a
fost mai târziu vizitatã ºi de Petru (9:32-43).
Deºi Filip locuia în Cezarea, Domnul l-a che-
mat pe Petru din Iope pentru a-i vesti evan-
ghelia lui Corneliu în Cezarea (cap. 10-11).

C. Mesajul lui Saul (9:1-31)
Convertirea lui Saul (Pavel) este consi-

deratã de unii cel mai important eveniment
din Bisericã dupã Ziua Cincizecimii. În mod
cert, Luca a considerat convertirea lui Saul
semnificativã, pentru cã a relatat-o în trei rân-
duri în Faptele Apostolilor (cap. 9, 22, 26).

Relatarea convertirii lui Saul în aceastã
conjuncturã pregãteºte cititorii pentru rãspân-
direa evangheliei printre neevrei (cap. 10).
Apostolul Neamurilor (Gal. 2:8; Ef. 3:8) a
fost precedat în lucrarea sa de evanghelizarea
lui Corneliu ºi a celor din casa lui.

Poate cã descrierea experienþei lui Saul
pe drumul Damascului  a fost inseratã aici ºi
pentru a fi legatã de martirajul lui ªtefan.
Discursul lui ªtefan l-a stimulat pe Saul sã-ºi
înnoiascã eforturile de a înãbuºi creºtinismul
(Fapte 8:1-3). Dacã doctrina propovãduitã de

Faptele Apostolilor 8:27-40

368

Fapte.qxd  04.01.2005  22:00  Page 368



ªtefan era corectã, Legea era în primejdie.
Aºa cã Saul, zelos cum era, a pornit sã perse-
cute Biserica (cf. Gal. 1:13; Fil. 3:6).

Dar Saul persecutorul era aproape de a
deveni Pavel apostolul lui Isus Hristos!
Educaþia ºi condiþiile sale l-au recomandat
ca cel mai potrivit om pentru lucrarea la care
l-a chemat Dumnezeu: (1) Cunoºtea bine cul-
tura ºi limba evreiascã (Fapte 21:40; Fil. 3:5).
(2) Pentru cã fusese crescut în Tars era fami-
liarizat cu cultura greceascã ºi cu filozofiile
ei (Fapte 17:22-31; Tit 1:12). (3) Avea toate
privilegiile unui cetãþean roman (Fapte
16:37; 22:23-29; 25:10-12). (4) Era pregãtit
ºi priceput în teologia iudaicã (Gal. 1:14).  (5)
Pentru cã avea o meserie, se putea întreþine
singur (Fapte 18:3; 1 Cor. 9:4-18; 2 Cor.
11:7-11; 1 Tes. 2:9; 2 Tes. 3:8). (6) Dumne-
zeu i-a dat zel, calitãþi de conducãtor ºi capa-
citate de înþelegere teologicã.

1. CONVERTIREA LUI SAUL (9:1-19a)
a. Convingerea lui Saul (9:1-9)

9:1a. Adverbul încã ne duce cu gândul la
8:3. În timp ce evanghelia ajunsese deja
departe în afara Ierusalimului, Saul continua
sã persecute Biserica.

9:1b-2. Atât de mare era ura lui Saul
împotriva Bisericii, încât s-a dus la marele
preot ºi i-a cerut scrisori cãtre sinagogile
din Damasc. Damascul (vezi situarea sa pe
hartã) nu era sub controlul Iudeii, Galileii sau
Decapolisului. Ce autoritate putea sã aibã
marele preot asupra sinagogilor din Damasc?
Rãspunsul care se dã de obicei este cã Roma
recunoºtea dreptul de extrãdare dacã marele
preot din Ierusalim o cerea în mod expres.
Dar acest lucru se poate explica ºi în alt fel.
La acea vreme Damascul era sub autoritatea
lui Areta IV, regele Nabatean (cf. 2 Cor.
11:32-33). În scopul de a-i câºtiga pe evreii
care se împotriveau Romei, Areta, care îi ura
pe romani, a acordat aceastã favoare marelui
preot.

Menþiunea „sinagogile din Damasc“
aratã cã creºtinismul era încã strâns asociat
iudaismului (în Iacov 2:2 cuvântul „aduna-
rea“ redã gr. synagôgçn, „sinagogã“). Menþio-
narea Damascului aratã cã creºtinismul s-a
rãspândit rapid.

În mod ciudat, Saul s-a referit la creºti-
nism numindu-l Calea, un termen folosit
doar în Faptele Apostolilor (19:9, 23; 22:4;
24:14, 22).

9:3-4. Experienþa lui Saul a constat în
douã lucruri: a auzit un glas ºi L-a vãzut pe
Domnul Isus (cf. 9:17, 27; 22:14; 26:16;

1 Cor. 9:1; 15:8). Deºi aici nu se afirmã expli-
cit cã L-ar fi vãzut pe Hristos, acest lucru
se înþelege din cuvintele o luminã din cer.
Vederea Domnului înviat a fost fundamentalã
pentru apostolia lui Pavel (1 Cor. 9:1).

Întrebarea: pentru ce Mã prigoneºti?
(cf. Fapte 9:5) este foarte semnificativã,
pentru cã aratã unirea lui Hristos cu Biserica
Sa. Domnul n-a întrebat: „De ce persecuþi
Biserica Mea?“ Folosirea pronumelui „Mã“
este un prim indiciu primit de Saul în privinþa
mãreþei doctrine care afirmã cã creºtinii sunt
în Hristos. Acelaºi adevãr apare subînþeles
mai devreme de Luca atunci când aprodul
scrie cã Domnul Îºi continuã lucrarea pe
pãmânt prin bisericã (1:1). De asemenea,
minciuna spusã de Anania lui Petru a fost o
minciunã spusã Duhului Sfânt (5:3). Luca, la
fel ca ºi Pavel a considerat cã Hristos ºi
Biserica sunt ca un Cap ºi trupul sãu.

9:5. Unii au considerat cã termenul
„Doamne“ din întrebarea lui Pavel: Cine eºti
Tu, Doamne? (kyrie) are sensul de „Dom-
nule“ („Sir“ în eng. — n. tr.). Este posibil ca
acest substantiv sã aibã acest înþeles, precum
în Matei 13:27; 27:63; Ioan 4:11; Fapte 10:4;
ºi în alte pãrþi. Totuºi, aspectul supranatural
dominã prea mult acest pasaj pentru a justi-
fica vocativul uman „Domnule“. Chiar dacã
Saul nu L-a recunoscut imediat în Persoana
vãzutã pe Isus, a înþeles cã era vorba despre
o fiinþã supranaturalã. Apoi Isus i s-a prezen-
tat lui Saul: Eu sunt Isus (cf. 9:17). 

Cuvintele „Þi-ar fi greu sã arunci înapoi
cu piciorul într-un þepuº“ nu apar în cele mai
bune ºi mai timpurii manuscrise greceºti. Dar
aceastã afirmaþie se regãseºte în Fapte 26:14.

9:6. Domnul înviat i-a poruncit lui Saul:
intrã în cetate ºi þi se va spune ce trebuie sã
faci. Aceasta nu înseamnã cã Anania (v. 10)
l-a învãþat pe Saul doctrina justificãrii, aºa
cum susþin unii. În schimb, lui Saul i s-a spus
cã trebuie sã proclame evanghelia, ceea ce
va însemna ºi suferinþã (v. 15-16; 22:10, 15;
26:16-20). Domnul Însuºi l-a învãþat pe Saul
adevãrul despre justificarea prin credinþã, pe
drumul Damascului; Faptele Apostolilor
26:18 clarificã acest punct.

9:7. Existã o aparentã discrepanþã între
versetul 7 ºi 22:9. În 9:7 Luca relateazã cã
oamenii care cãlãtoreau cu Saul auzeau gla-
sul (phônçs), dar în 22:9 Luca scrie cã „n-au
auzit („n-au înþeles“, în NIV — n. tr.) glasul“
(phônçn). Literal, propoziþia poate fi tradusã
„Ei n-au auzit sunetul.“ Versiunea NIV tra-
duce corect versetul, pentru cã verbul „a
auzi“ cu genitivul poate însemna „a auzi un
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sunet“, iar cu acuzativul înseamnã „a auzi
înþelegând“. Genitivul este folosit în 9:7 ºi
acuzativul este folosit în 22:9. Deci cei ce
cãlãtoreau cu Saul au auzit sunetul (9:7), dar
n-au înþeles ce spunea Hristos (22:9).

9:8. Dacã acel „þepuº în carne“ al lui
Saul era o problemã a ochilor (cf. comentari-
ilor de la 2 Cor. 12:7), aici se gãseºte prelu-
diul acelei probleme. În orice caz, existã un
contrast puternic între Saul din capitolul 9 ºi
cel din 8. Înainte el era pornit ca o furtunã
pe drum, gata sã-i întemniþeze pe creºtini.
Curând dupã aceea a fost luat de mâini ca un
copil ºi dus în Damasc. Harul lui Dumnezeu
se aratã adesea în fapte pline de mare putere,
ca ºi în aparente catastrofe.

9:9. Cele trei zile de orbire, post ºi ru-
gãciune (v. 11) au fost un timp de aºteptare.
Dar Saul încã nu primise mesajul pe care i-l
promisese Dumnezeu (v. 6).

b. Cãinþa lui Saul (9:10-19a)
9:10-14. Printr-o vedenie, Dumnezeu i-a

dat instrucþiuni unui Anania care se dovedea
reticent sã-l ajute pe Saul sã-ºi capete iarãºi
vederea. El trebuia sã meargã la casa unde
stãtea Saul, care îi aparþinea unui om numit
Iuda, pe uliþa care se cheamã „Dreaptã“.
Era una din cele douã strãzi paralele ce
duceau de la zidul de vest la cel de est. Prima

referire la locul de naºtere a lui Pavel — Tars
— apare în versetul 11 (vezi harta; cf. comen-
tariilor de la v. 30).

Interesant este cã credincioºii sunt numiþi
aici sfinþi (sfinþilor) pentru prima oarã în
Faptele Apostolilor (v. 13). Biserica este
formatã din „cei puºi deoparte“ (hagiois; cf.
„sfinþi“ în Rom. 1:1; Ef. 1:1; Fil. 1:1). Din
Faptele Apostolilor 9:14 reiese clar faptul cã
vestea despre venirea lui Saul pentru a-i per-
secuta pe credincioºii din Damasc i-a prece-
dat sosirea ºi Anania se temea de ceea ce
putea face Saul.

9:15. Domnul l-a asigurat pe Anania cã
el este un vas pe care L-am ales ca sã ducã
Numele Meu înaintea Neamurilor, înain-
tea împãraþilor, ºi înaintea fiilor lui Israel.
Saul urma sã devinã Pavel, apostolul celor
netãiaþi împrejur (Rom. 11:13; Gal. 2:2, 7-8;
Ef. 3:8), inclusiv al împãraþilor (cf. guverna-
torul Felix [Fapte 24:1-23], guvernatorul
Porcius Festus [24:27-25:12], împãratul Irod
Agripa II [25:13-26:32] ºi, posibil, împãratul
Nero [25:11]). Desigur, apostolul a lucrat ºi
în „poporul lui Israel“ (cf. 9:20; 13:5, 14;
14:1; 17:2, 10, 17; 18:4, 19; 19:8; 26:17-20;
Rom. 1:16). Este uimitor faptul cã cel care
i-a persecutat pe creºtini cu atâta violenþã
avea sã devinã un martor al Evangheliei — ºi
încã unul dinamic ºi plin de forþã!

9:16. Împlinirea parþialã a acestei pre-
ziceri se vede din lista suferinþelor lui Saul
(2 Cor. 11:23-27).

De trei ori în tot atâtea versete conver-
saþia dintre Domnul ºi Anania include cuvân-
tul Numele (Fapte 9:14-16; cf. 3:16).

9:17. Frate Saule — ce încurajatoare
trebuie cã au fost aceste cuvinte pentru Saul!
Primul om care l-a numit frate creºtin pe Saul
a fost Anania. O relatare mai completã asu-
pra cuvintelor lui Anania este datã în 22:14-
16. Teama lui Anania de Saul s-a transformat
în dragoste pentru el, datoritã îndrumãrii pe
care i-a dat-o Domnul. Anania s-a identificat
cu Saul când ºi-a pus mâinile peste el.

În mod clar, dupã convertirea lui Saul
s-au împlinit ºi cuvintele lui Anania: sã te
umpli de Duhul Sfânt (cf. 4:8, 31; Ef. 5:18).

9:18. Când Saul a fost vindecat au cãzut
de pe ochii lui un fel de solzi; ºi el ºi-a cã-
pãtat iarãºi vederea. Cuvântul „solzi“ (lepi-
des, de la verbul lepô, „a se coji“) era folosit
pentru solzii peºtilor sau ai crocodililor. Ca ºi
în alte câteva cazuri anterioare relatate în
Faptele Apostolilor, convertirea a fost urmatã
de botezul în apã (8:12, 38). Dupã acest
eveniment Anania dispare din naraþiune ºi nu

Faptele Apostolilor 9:8-18
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mai este menþionat decât în capitolul 22,
unde Pavel relateazã convertirea sa.

9:19a. Trei zile fãrã mâncare sau bãu-
turã, adãugate la ºocul „întâlnirii“ cu Hristos
Cel înviat, l-au slãbit pe Saul. Totuºi, câteva
lucruri l-au ajutat sã capete iarãºi putere:
întâlnirea cu Anania, vindecarea sa, umplerea
cu Duhul, botezul în apã ºi faptul cã a mân-
cat.

2. CONFLICTELE LUI SAUL (9:19B-31)
b. Mãrturisirea lui Saul (9:19b-22)

9:19b-20. Dupã numai câteva zile petre-
cute cu creºtinii din Damasc Saul a început
sã propovãduiascã în sinagogi cã Isus este
Fiul lui Dumnezeu. Aducerea evangheliei
înaintea evreilor în propriile lor sinagogi a
constituit strategia paulinã în cãlãtoriile mi-
sionare (prima cãlãtorie — 13:5, 14; 14:1; a
doua cãlãtorie — 17:2, 10, 17; 18:4; a treia
cãlãtorie — 18:19; 19:8). Versetul 9:20 con-
þine singura apariþie a cuvintelor „Fiul lui
Dumnezeu“ din Faptele Apostolilor. Pe Dru-
mul Damascului Saul a învãþat mai întâi cine
este Isus.

9:21. Evreii rãmâneau uimiþi. Reacþia
lor este de înþeles. Verbul grecesc existanto
înseamnã literal „nu mai erau ei înºiºi; erau
cu respiraþia tãiatã“; alþi câþiva oameni au
avut aceeaºi reacþie în faþa lui Isus (Mar.
2:12; 5:42; 6:51). Acest cuvânt este folosit în
Faptele Apostolilor de cinci ori (2:7; 8:13;
9:21; 10:45; 12:16). Intensa campanie de per-
secuþie a lui Saul fãcuse prãpãd în Ierusa-
lim ( cf. 8:3; 22:19; 26:11).

9:22. Saul ºi-a folosit educaþia teologicã
pentru a dovedi cã Isus este Mesia. El a ple-
cat la Damasc sã persecute Biserica, dar a
sfârºit prin a-L predica pe Isus. Ce contrast!
Ce har! Nu ne mirãm de ce Iudeii din
Damasc erau fãcuþi de ruºine ([„îi punea în
încurcãturã,“ GBV — n. tr.], synechynnen,
„dezorientaþi, confuzi“ din syncheô, folosit în
NT numai în 2:6; 9:22; 21:27, 31).

b. Conspiraþii împotriva lui Saul (9:23-31)
(1) În Damasc.
9:23-25. O temã din Faptele Apostolilor,

subliniatã în acest paragraf, este opoziþia con-
ducãtorilor evrei faþã de evanghelie. Este clar
din 2 Corinteni 11:32-33 cã opoziþia era un
efort conjugat al evreilor ºi al regelui Areta
(un Nabatean), deºi evreii jucau rolul princi-
pal. Ucenicii lui Saul, ºtiind cã Iudeii s-au
sfãtuit sã-l omoare… l-au coborât prin zid,
dându-l jos într-o coºniþã pentru cã porþile

erau pãzite. Planurile lui Saul de a-i perse-
cuta pe creºtinii din Damasc au luat o turnurã
ciudatã; a intrat orb în cetate ºi a pãrãsit-o
într-o coºniþã! În mod ironic, acum el era cel
persecutat.

„Ucenicii“ (mathçtai, lit., „discipoli“) la
care se face referire aici aratã cã lucrarea lui
Saul a dat deja roadã. El era un conducãtor
dotat.

Pentru a mai comprima naraþiunea, Luca
omite scurta ºedere a lui Saul în Arabia, men-
þionatã de Pavel în Galateni 1:17. Probabil cã
aceasta a avut loc între versetele 22 ºi 23 din
capitolul 9 al Faptelor Apostolilor. Scopul
acelui timp petrecut de Pavel în Arabia nu ne
este cunoscut. Poate cã a mers acolo pentru a
evangheliza, dar zona era puþin populatã, iar
strategia lui Saul era de a merge în centre
metropolitane populate. Poate cã a pãrãsit
Damascul pentru a reduce persecuþia asupra
Bisericii. Sau, mai probabil, a mers în Arabia
pentru a medita ºi a studia.

(2) În Ierusalim (9:26-30). 
9:26-28. Saul a pãrãsit Ierusalimul ca

un învederat duºman al creºtinismului pentru
a persecuta biserica din Damasc; dar în harul
suveran al lui Dumnezeu el s-a unit cu cre-
dincioºii ºi a predicat evanghelia chiar în acest
oraº. A venit ºi la credincioºii din Ierusalim,
dar ei nu au avut încredere în el (cf. aceeaºi
fricã ºi la Anania, v. 13). În Damasc Saul a
avut nevoie de un prieten, Anania; în Ierusa-
lim a avut nevoie de un alt prieten, Barnaba.
Omul acesta, al cãrui nume înseamnã „Fiul
mângâierii“ (4:36), s-a dovedit a fi un încura-
jator pentru Saul. Barnaba este întâlnit în
Faptele Apostolilor în alte patru ocazii:
(a) 11:22-24; (b) 11:30; 12:25; (c) 13:1-2, 50;
14:12; (d) 15:2, 12, 22, 25, 37. Credincioºii
din Ierusalim, convinºi de Barnaba cã Saul
s-a convertit, i-au permis acestuia sã stea
împreunã cu ei. În Damasc el a predicat cu
îndrãznealã în Numele lui Isus, iar în Ieru-
salim vorbea de asemenea cu îndrãznealã în
Numele Domnului (cf. comentariilor despre
„îndrãznealã“ de la 4:31).

9:29. Saul vorbea ºi se întreba ºi cu
Evreii care vorbeau greceºte, continuând
astfel lucrarea lui ªtefan (cf. 6:6-10).
Evident, capacitatea lui Saul de a dezbate
problemele teologice depãºea cu mult capa-
citãþile lor, acesta fiind motivul pentru care
au încercat sã-l omoare.

9:30. Fraþii (cf. v. 17) din Ierusalim l-au
însoþit pe Saul pânã la Cezarea, un port aflat
la aproximativ 100 kilometri pe uscat, ºi
l-au trimis în cetatea sa natalã, Tars. O cetate

Faptele Apostolilor 9:19-30
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anticã, având atunci o vechime de peste 4.000
de ani, Tarsul era o cetate de intelectuali în
Imperiul Roman. (Pentru o scurtã trecere în
revistã a evenimentelor semnificative din
istoria Tarsului, vezi V. Gilbert Beers, The
Victor Handbook of Bible Knowledge. Whea-
ton, III.: Scripture Press Publications, Victor
Books, 1981, p. 555.)

Principalele destinaþii ale deplasãrilor lui
Saul din capitolul 9 pot fi rezumate în felul
urmãtor:

1. Ierusalim (v. 1-2)
2. Damasc (v. 3-22)
3. Arabia (Gal. 1:17)
4. Damascul (Fapte 9:23-25; Gal 1:17; 

2 Cor. 11:32-33)
5. Ierusalim (Fapte 9:26-29; 

Gal. 1:18-20)
6. Cezarea (Fapte 9:30)
7. Tars (v. 30, Gal. 1:21-240)

(3) Concluzia
9:31. În propoziþia: Biserica… în toatã

Iudeea, Galilea ºi Samaria, cuvântul „Bise-
rica“ este la singular. Evident, Luca vorbea
despre Biserica universalã, care era rãspân-
ditã în Þara Sfântã.

Atât de puternic era conflictul dintre
iudei ºi lucrarea lui Saul, încât dupã plecarea
sa Biserica se bucura de pace. Biserica era
compusã încã numai din evrei, din cei ce erau
evrei doar pe jumãtate (samaritenii) ºi din
prozeliþii iudei deveniþi creºtini (cu excepþia
famenului din Etiopia, 8:26-40). Totul era
pregãtit pentru extinderea Bisericii la un nou
segment din populaþia lumii.

Luca încheie aceastã secþiune a cãrþii cu
al treilea din cele ºapte rapoarte ale pro-
gresului creºterii numerice ºi spirituale a
Bisericii (cf. 2:47; 6:7; 12:24; 16:5; 19:20;
28:30-31).

III. Martori pânã la marginile 
pãmântului (9:32-28:31)

A. Extinderea Bisericii pânã în Antiohia 
(9:32-12:24)

1.  PREGÃTIREA LUI PETRU PENTRU O 
EVANGHELIE UNIVERSALÃ 
(9:32-10:48)

a. Petru la Lida (9:32-35)
9:32-35. Petru este menþionat pentru ulti-

ma datã în 8:25, când se întoarce la Ierusa-
lim din Samaria, împreunã cu Ioan. Lucrarea
lui Petru s-a desfãºurat în toatã Iudeea,
ajungând pânã la Lida. Lida, menþionatã doar
aici în Noul Testament, este numitã astãzi

Lod; aeroportul internaþional al Israelului
este chiar la nord de acest oraº. Ulterior Petru
a pornit într-o cãlãtorie misionarã mai înde-
lungatã, fapt ce reiese din 1 Corinteni 9:5 ºi
din destinatarii primei sale epistole (1 Pet.
1:1). Filip l-a precedat pe Petru în lucrarea
din Cezarea ºi împrejurul ei (Fapte 8:40).

Vindecarea miraculoasã a lui Enea, care
zãcea de opt ani olog în pat, a fost ocazia
prin care mulþi au venit la credinþa în Hristos.
De trei ori în Faptele Apostolilor Luca
foloseºte expresia s-au întors la Domnul,
referindu-se la mântuire (9:35; 11:21; 15:19).
Evanghelia începea sã atragã un spectru mai
larg de oameni, pentru cã mulþi din aceastã
regiune erau neevrei. Sarona era câmpia
fertilã de-a lungul coastei Palestinei, având
aproximativ 16 kilometri lãþime ºi 80 de
kilometri lungime. Lida era situatã în sud-
estul acestei câmpii. Aceasta era a doua vin-
decare a unui olog de cãtre Petru (cf. 3:1-10;
de asemenea, cf. 14:8-10).

b. Petru la Iope (9:36-43)
9:36-38. În timp ce Petru se afla la Lida,

o femeie creºtinã (o ucenicã) foarte apreciatã
în Iope, cu numele Dorca… a murit. Numele
ei în greceºte însemna „gazelã“, la fel ca ºi
numele aramaic, Tabita. Ea era cunoscutã
pentru o mulþime de fapte bune ºi miloste-
nii. Pentru cã cetatea Lida ºi Iope erau la dis-
tanþã de doar 20 de kilometri, doi oameni au
fost trimiºi dupã Petru. (Pentru o scurtã isto-
rie a cetãþii Iope, vezi Beers, The Victor
Handbook of Bible Knowledge, p. 559.)
Nimeni nu mai fusese înviat din morþi în
Biserica Primarã, conform relatãrilor din
Faptele Apostolilor, dar credinþa creºtinilor
de acolo a fost atât de mare încât s-au aºtep-
tat ca Domnul sã-l foloseascã pe Petru pentru
a o învia pe Dorca.

9:39-41. Când a sosit, Petru i-a scos pe
toþi afarã din odaia de sus, adicã pe vãduvele
care l-au înconjurat plângând, apoi a înge-
nuncheat ºi s-a rugat pentru Dorca ºi i-a
poruncit sã se ridice (cf. Mar. 5:41). Pentru
a nu fi necurat din punct de vedere ceremo-
nial (cf. Lev. 21:1; Num. 5.2; 9:6-10; 19:11),
Petru n-a atins-o decât dupã ce Dumnezeu a
readus-o la viaþã.

9:42-43. Aceastã minune, ca ºi cele ante-
rioare, a fãcut ca mulþi sã creadã în Domnul
(2:43, 47; 4:4; 5:12, 14; 8:6; 9:33-35). Dupã
aceastã minune Petru a rãmas multe zile
în Iope (lit., „suficiente zile“) la un tãbãcar
numit Simon. Casa acestuia era „lângã
mare“ (10:6).

Faptele Apostolilor 9:31-43
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Acest pasaj (9:23-43) aratã pregãtirea
foarte bunã a lui Petru pentru întâlnirea cu
Corneliu. (1) Minunile remarcabile i-au con-
firmat lucrarea; Dumnezeu era cu el într-un
mod special. (2) El a misionat într-o zonã
parþial locuitã de neevrei. (3) Faptul cã locuia
în casa lui Simon tãbãcarul este semnificativ.
Tãbãcarii erau consideraþi necuraþi din punct
de vedere ceremonial pentru cã erau în con-
tact permanent cu pieile animalelor moarte
(Lev. 11:40).

c. Petru ºi Corneliu (cap. 10)
Importanþa acestui eveniment se vede din

faptul cã Luca îl relateazã de trei ori — aici,
în Faptele Apostolilor 10, în capitolul 11 ºi
apoi în 15:6-9. Expansiunea geograficã a
evangheliei în Faptele Apostolilor este
împlinirea iniþialã a cuvintelor lui Isus din
Evanghelia dupã Matei 8:11: „vor veni mulþi
de la rãsãrit ºi de la apus ºi vor sta… în
Împãrãþia cerurilor“.

(1) Vedenia lui Corneliu (10:1-8). 
10:1. Prin vedenii separate, atât Petru cât

ºi Corneliu au fost pregãtiþi pentru ceea ce
avea sã urmeze. Mai întâi este prezentat
Corneliu ºi vedenia sa. Corneliu era sutaº, un
ofiþer roman care conducea o centurie, din
ceata de ostaºi numitã „Italiana“ („Regi-
mentul Italian“ în NIV — n. tr.), formatã din
600 de soldaþi. În Noul Testament sutaºii sunt
vãzuþi preponderent într-o luminã favorabilã
(cf. Mat. 8:5-10; 27:54; Mar. 15:44-45; Fapte
22:25-26; 23:17-18; 27:6, 43). Sutaºul Cor-
neliu a devenit unul din primii neevrei care
dupã Ziua Cincizecimii au auzit vestea bunã
a iertãrii oferite de Isus Hristos.

10:2. Din prezentarea lui Corneliu ca
un om cucernic (eusebçs, folosit doar aici
ºi în v. 7; 2 Pet. 2:9) ºi temãtor de Dumne-
zeu („drept ºi temãtor de Dumnezeu“, Fapte
10:22), se poate presupune cã el nu aderase
complet la iudaism (nu era circumcis, 11:3),
dar se închina lui Iehova. Evident, frecventa
sinagoga ºi fãcea tot ce putea mai bine pentru
a urma Scriptura Vechiului Testament. Dar,
fãrã îndoialã, încã nu intrase în mântuirea
Noului Testament (cf. 11:14).

10:3-6. Timpul precizat aici, ceasul al
nouãlea din zi (trei dupã-amiaza), se poate
referi la timpul pentru rugãciune al evreilor
(cf. 3:1). Dacã este aºa, Domnul S-a apropiat
de Corneliu prin intermediul unui înger
chiar în timp ce se ruga (cf. 10:9). Mai târziu
Corneliu a spus despre acest înger cã era
„un om cu o hainã strãlucitoare“ (v. 30).
Corneliu i s-a adresat îngerului printr-o

întrebare: Ce este Doamne? Este posibil ca
termenul „Doamne“ (kyrie) sã însemne aici
„Domnule“ (cf. comentariilor de la 9:5).
Evlavia acestui ostaº era evidentã din rugã-
ciunile ºi milosteniile sale (cf. 10:2). Îngerul
i-a spus sã trimitã dupã Simon… Petru, la
casa lui Simon tãbãcarul (cf. 9:43).

10:7. Când a plecat îngerul care vor-
bise cu el, sutaºul a chemat trei dintre
oamenii sãi — douã din slugile sale ºi un
soldat care-i slujea ºi care era un om cucer-
nic (eusebç; cf. v. 2). Cu siguranþã cã aceºti
trei oameni au fost influenþaþi de evlavia lui
Corneliu.

10:8. Dupã ce le-a istorisit totul, i-a tri-
mis la Iope. Din participiul grecesc folosit
aici (exçgçsamenos) provine cuvântul „exe-
gezã“. Verbul înseamnã „le-a explicat“ totul.
Cei trei au plecat la Iope, localitate situatã la
aproximativ 50 de kilometri sud de Cezarea
(v. 24), pentru a-l aduce pe Petru la Corneliu.

(2) Vedenia lui Petru (10:9-16). 
10:9. Putem presupune cã Petru se ruga

dimineaþa ºi seara pentru cã acesta era timpul
obiºnuit pentru rugãciune. În plus el se mai
ruga ºi pe la ceasul al ºaselea, adicã la amia-
zã. Rugãciunea de trei ori pe zi nu era
poruncitã în Scripturã, dar Petru urma exem-
plul oamenilor pioºi de dinaintea sa (cf. Ps.
55:17; Dan. 6:10). Petru s-a suit sã se roage
pe acoperiºul casei; acel loc îi asigura inti-
mitatea.

10:10-12. În timp ce l-a ajuns foamea,
el a cãzut într-o rãpire sufleteascã, în care
Dumnezeu i-a dat o vedenie cu o faþã de
masã care era lãsatã în jos pe pãmânt cu tot
felul de dobitoace… târâtoare… ºi pãsãrile
cerului.

10:13-14. Când Dumnezeu i-a poruncit
lui Petru: taie ºi mãnâncã din aceste anima-
le, rãspunsul lui a fost: Nicidecum Doamne!
Semnificativ este cã în refuzul sãu („nicide-
cum Doamne“) Petru foloseºte  mçdamôs, un
termen mult mai politicos ºi mai subiectiv
decât oudamôs („cu nici un chip“, folosit
doar în Mat. 2:6). Aceasta era a treia oarã în
lucrarea sa când Petru refuzã în mod direct
voia lui Dumnezeu (cf. Mat. 16:23; Ioan
13:8).

Petru ºtia din Lege cã nu trebuie sã
mãnânce nimic necurat (Lev. 11). Dar oare
nu era posibil sã taie ºi sã mãnânce doar din
animalele curate ºi sã le lase pe cele necu-
rate? Probabil cã Petru a înþeles cã porunca
includea toate animalele. Sau poate cã pe faþa
de masã se aflau numai animale necurate.
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10:15. Ce a curãþit Dumnezeu sã nu
numeºti necurat. Aceste cuvinte dau mai
mult înþeles textului din Evanghelia dupã
Marcu 7:14-23 (cf. 1 Tim. 4:4). Este general
recunoscut faptul cã Marcu a scris conform
celor auzite de la Petru. Ulterior Petru recu-
noaºte cã Isus, ca Mesia, a curãþit toate bunu-
rile de întinãciunea ceremonialã.

10:16. De ce a refuzat Petru de trei ori
sã mãnânce alimente necurate? Un motiv este
cã refuzul subliniazã importanþa aspectului
prezentat. Dar mai mult decât atât, aratã cer-
titudine ºi adevãr. În acest episod Petru a fost
scrupulos mai mult decât cerea voia lui Dum-
nezeu. Intenþia sa era bunã, dar nu a ascultat.
De asemenea, existã aici o legãturã cu tripla
lepãdare a lui Petru (Ioan 8:17, 25-27) ºi cu
cele trei afirmaþii cã-L iubeºte pe Domnul
(Ioan 21:15-17)?

(3) Vizita mesagerilor (10:17-23a) 
10:17-22. Printr-o sincronizare uimi-

toare, cu ajutorul Dumnezeului suveran,
Petru s-a întâlnit cu cei trei mesageri. Pro-
babil cã Duhul Sfânt, care l-a înºtiinþat pe
Petru despre sosirea celor trei oameni, poate
a fost ºi Cel a cãrui voce neidentificatã o
auzise Petru mai devreme (v. 13, 15). 

Petru s-a prezentat în faþa oamenilor
acelora, trimiºi ai lui Corneliu, care au vorbit
foarte frumos despre stãpânul lor (cf. v. 2, 4)
ºi i-au explicat lui Petru de ce veniserã.

10:23a. Petru deci i-a chemat înlãun-
tru, ºi i-a gãzduit. ªi pentru cã lui Petru
tocmai i se pregãtise prânzul (cf. v. 10), acum
l-a împãrþit cu vizitatorii sãi. Poate cã începea
sã înþeleagã sensul vedeniei pe care a avut-o.

(4) Vizita neevreilor (10:23b-43) 
10:23b. Ora la care s-a încheiat prânzul

lui Petru ºi al oaspeþilor sãi era prea înaintatã
pentru ca ei sã se întoarcã la Cezarea în
aceeaºi zi. A doua zi ei au început o cãlãtorie
care le lua aproape douã zile. (Emisarii lui
Corneliu au pãrãsit Cezarea dupã ora trei
dupã-amiaza [v. 3, 8] ºi au sosit la amiazã,
douã zile mai târziu [v. 9, 19]. Cf. „acum
patru zile“ în v. 30.)

Petru a luat cu el câþiva fraþi din Iope.
Modelul lucrãrii „doi câte doi“ este obiºnuit
în Evanghelii ºi în Faptele Apostolilor; lucrã-
torii creºtini mergeau adesea câte doi. În
aceastã situaþie discutabilã pe Petru l-au
însoþit cel puþin ºase oameni (11:12). Aºa cã
au existat ºapte martori care sã ateste cele
întâmplate.

10:24. Corneliu era atât de convins cã
Petru va veni, ºi aºtepta cu atâta nerãbdare

mesajul lui, încât îl aºtepta cu rudele ºi
prietenii pe care-i chemase.

10:25-26. Când a sosit Petru, Corneliu
s-a aruncat la picioarele apostolului închi-
nându-se. Verbul prosekynçsen înseamnã s-a
închinat, aºa cum este tradus aici. Petru a
refuzat acest gen de reverenþã ºi l-a ridicat pe
Corneliu spunându-i: ºi eu sunt om.

10:27-29. Petru era pe deplin conºtient
de urmãrile pãrtãºiei sale cu neevreii în ca-
sele acestora (cf. 11:2-3), dar a învãþat bine
lecþia din vedenia pe care o avusese. Porunca
de a mânca din animale necurate însemna cã
nu mai trebuia sã considere pe nici un om
spurcat sau necurat. Aºa cã a venit la ei
fãrã cârtire.

10:30-33. Dupã ce Corneliu a prezentat
circumstanþele care l-au adus pe Petru în casa
lui, a spus: Acum dar, toþi suntem aici îna-
intea lui Dumnezeu, ca sã ascultãm tot ce
þi-a poruncit Domnul sã ne spui. Ce audito-
riu pregãtit de Dumnezeu sã asculte!

10:34-35. Cuvintele lui Petru au fost
revoluþionare. Ele au dat la o parte prejude-
cãþile ºi îndoctrinarea de generaþii a iudais-
mului. Totuºi, mântuirea neevreilor era o
doctrinã cunoscutã în Vechiul Testament (cf.
Iona; Gen. 12:3). În Vechiul Testament evreii
sunt prezentaþi ca poporul ales al lui Dumne-
zeu, cei care au primit în mod special promi-
siunile ºi revelaþia Sa. Aici Petru afirmã cã
planul lui Dumnezeu trebuie sã se extindã în
întreaga lume prin Bisericã.

Existã dispute considerabile în jurul
cuvintelor lui Petru: în orice neam, cine se
teme de El ºi lucreazã neprihãnire este
primit de El. Aceasta nu înseamnã mântuire
prin fapte, pentru cã prima responsabilitate a
unei persoane în faþa lui Dumnezeu este aceea
de a se teme de El, iar teama înseamnã a te
încrede în El ºi a I te închina. Este textul din
Noul Testament ce corespunde versetului din
Mica 6:8. Mai mult, faptul cã Dumnezeu pri-
meºte astfel de oameni se referã la acceptarea
lor într-o o relaþie corectã cu ei prin credinþa
în Hristos (cf. Fapte 11:14).

10:36-37. Apoi Petru schiþeazã viaþa lui
Hristos (v. 36-43), Domnul suveran al tutu-
ror, prin care Dumnezeu a vestit Evanghelia
pãcii. Cercetãtorii biblici au observat deseori
cã aceste cuvinte se aseamãnã aproape
perfect cu Evanghelia dupã Marcu. Marcu a
început cu relatarea botezului lui Ioan ºi apoi
a prezentat lucrarea Domnului Isus din
Galilea pânã în Iudeea ºi la Ierusalim, iar în
final pânã la rãstignire, înviere ºi Marea
Însãrcinare.

Faptele Apostolilor 10:15-37
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10:38 . Cuvântu l Mesia înseamnã
„Unsul“; deci sensul cuvintelor lui Petru:
Dumnezeu a uns… pe Isus din Nazaret
este: „Dumnezeu L-a declarat Mesia“ (cf. Is.
61:1-3; Luca 4:16-21; Fapte 4:27). Declaraþia
a fost fãcutã la botezul lui Isus (cf. Mat. 3:16-
17; Mar. 1:9-11; Luca 3:21-22; Ioan 1:32-
34). Isaia a spus cã Unsul va face fapte mari
(Is. 61:1-3) ºi, conform afirmaþiei lui Petru,
El umbla din loc în loc, fãcea bine, ºi vin-
deca pe toþi cei ce erau apãsaþi de diavolul.

10:39-41. Petru a afirmat cã el ºi însoþi-
torii sãi au fost martori oculari la tot ce a
fãcut Isus. Ei, adicã neamul Iudeilor… L-au
omorât atârnându-L de lemn, o formã in-
famã de execuþie. Mai devreme Petru le spu-
sese evreilor din Ierusalim: „Aþi omorât pe
Domnul vieþii“ (3:15); stãpânitorilor el le-a
spus: voi „L-aþi rãstignit“ (4:10); ºi în faþa
Sinedriului a spus: „voi L-aþi omorât, atâr-
nându-L pe lemn“ (5:30). ªi ªtefan, la rândul
lui, a spus Sinedriului: „L-aþi omorât“ (7:52).
Apostolii au declarat de cinci ori în Faptele
Apostolilor cã au fost martori ai lui Hristos
Cel înviat (2:32; 3.15; 5:32; 10:41; 13:30-
31). Dupã învierea lui Hristos ucenicii au
mâncat ºi au bãut împreunã cu El (cf. Ioan
21:13). Acest lucru a fost dovada cã Domnul
Isus Cel înviat nu era o fantomã fãrã trup, ºi
explicã în ce fel a putut Isus sã se arate
(Fapte 10:40).

10:42-43. Petru a arãtat clar cã lucrarea
lui Hristos are ca rezultat fie judecata (v. 42),
fie mântuirea (v. 43). Expresia cheie este:
oricine crede în El. Aceastã construcþie în
greacã se compune dintr-un participiu pre-
zent cu un articol, care aproape cã este
echivalentul unui substantiv (în acest caz,
„fiecare credincios în El“). Elementul cheie
în mântuire este credinþa în Hristos. Acest
mesaj despre iertarea pãcatelor (cf. 2:38;
5:31; 13:38; 26:18) prin credinþa în Mesia
a fost vestit de profeþi (ex., Is. 53:11; Ier.
31:34; Eze. 36:25-26).

(5) Validarea mesajului prin Duhul Sfânt 
(10:44-48). 
10:44-45. Mesajul lui Petru a fost înche-

iat repede prin intervenþia Duhului Sfânt, care
a venit peste toþi cei ce ascultau mesajul lui
Petru ºi au crezut. Toþi cei ºase credincioºi
tãiaþi împrejur… au rãmas uimiþi (exestç-
san; „nu mai erau ei înºiºi“; cf. 9:21) în faþa
aceastei dovezi a egalitãþii dintre credincioºii
evrei ºi cei neevrei.

10:46. Semnul pe care l-a folosit Dum-
nezeu pentru a valida realitatea mântuirii ne-
evreilor a fost cã ei puteau fi auziþi vorbind

în limbi. (Pentru semnificaþia vorbirii în limbi
în Fapte, vezi comentariile de la 19:1-7.)

10:47-48. Petru a distins repede cel puþin
trei implicaþii teologice a ceea ce s-a întâm-
plat: (1) El nu a putut sã se împotriveascã lui
Dumnezeu (11:17). (2) Corneliu ºi casa lui,
deºi netãiaþi împrejur (11:3), au fost botezaþi
pentru cã au crezut în Hristos, ceea ce s-a
vãzut din faptul cã au primit Duhul Sfânt.
Ordinea acestor evenimente a fost,: credinþa
în Hristos, primirea Duhului Sfânt, vorbirea
în limbi ºi botezul în apã. (3) Realitatea con-
vertirii lui Corneliu a fost confirmatã de Petru
care a stat cu el câteva zile, poate pentru a-l
instrui mai mult în noua lui credinþã.

2. PREGÃTIREA APOSTOLILOR PENTRU 
O EVANGHELIE UNIVERSALÃ (11:1-18)

a. Acuzaþia (11:1-3)
11:1-2. Reacþia creºtinilor evrei a fost

diversã. Expresia cei tãiaþi împrejur (folo-
sitã ºi în 10:45) se referã evident la creºtinii
care încã respectau Legea lui Moise (cf. 15:5;
21:20; Gal. 2:12).

11:3. Acuzaþia adusã lui Petru a fost cã a
intrat în casã la niºte oameni netãiaþi îm-
prejur ºi cã a mâncat cu ei. Problema cea
mare pentru ei nu era cã a predicat neevreilor,
ci cã a mâncat cu ei (cf. Mar. 2:16; Luca 15:2;
Gal. 2:12). Astfel, semnificaþia vedeniei lui
Petru era una profundã (Fapte 10:9-16). A
mânca cu cineva reprezenta un semn de
acceptare ºi pãrtãºie (cf. 1 Cor. 5:11).
Aceastã problemã putea provoca o rupturã
serioasã în Bisericã.

b. Rãspunsul (11:4-17)
11:4-14. Petru a povestit pe scurt cre-

dincioºilor tãiaþi împrejur din Ierusalim ceea
ce se întâmplase înainte (cf. cap 10), inclusiv
acea vedenie (11:5-7), reacþia sa (v. 8-10) ºi
cãlãtoria la casa lui Corneliu (v. 11-14).
Vorbind în continuare, Petru a fãcut o impor-
tantã identificare între ziua Cincizecimii ºi
ceea ce spusese Domnul despre botezul cu
Duhul Sfânt (1:4-5). Luca nu precizeazã în
capitolul  2 cã ziua Cincizecimii a reprezen-
tat aceastã împlinire, dar Petru o face aici
prin expresia: ºi peste noi la început (cf.
10:47, „au primit… ca ºi noi“ ºi 11:17, „ca ºi
nouã“). Aºadar, Epoca Bisericii a început în
Ziua Cincizecimii.

11:17. Apãrarea lui Petru nu se întemeia
pe ceea ce fãcuse el, ci pe ceea ce fãcuse
Dumnezeu. Dumnezeu nu fãcea deosebire
între evrei ºi neevrei, deci cum putea Petru
s-o facã?

Faptele Apostolilor 10:38-11:17
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c. Achitarea (11:18)
11:18. Împreunã cu Petru, ºi ceilalþi sfinþi

au recunoscut cã întoarcerea Neamurilor la
Dumnezeu era iniþiativa lui Dumnezeu ºi nu
trebuia ca ei sã se opunã. Aceastã reacþie a
avut douã rezultate imediate ºi semnificative.
Primul rezultat a fost pãstrarea unitãþii trupu-
lui lui Hristos, Biserica. Al doilea rezultat a
fost marcarea unei deosebiri fundamentale
între credincioºii din Epoca Bisericii ºi închi-
nãtorii de la Templul din Ierusalim. Înainte
de acest eveniment, evreii obiºnuiþi îi priveau
cu simpatie pe creºtini (cf. 2:47; 5:13, 26),
dar curând dupã acesta evreii s-au opus
Bisericii. Acest antagonism este atestat de
atitudinea Israelului la execuþia lui Iacov
(12:2-3; cf. 12:11). Poate cã aceastã afluenþã
de neevrei a fost punctul de pornire al opo-
ziþiei evreilor. 

3. PREGÃTIREA BISERICII DIN ANTIOHIA 
PENTRU O EVANGHELIE UNIVERSALÃ 
(11:19-30)

a. Natura cosmopolitã a Bisericii (11:19-21)
Acest text este un punct crucial în rela-

tarea din Faptele Apostolilor. Pentru prima
datã Biserica fãcea activ prozeliþi dintre
neevrei. Samaritenii prezentaþi în capitolul 8
erau parþial evrei; famenul etiopian a citit din
proprie iniþiativã Isaia 53 în timp ce se întor-
cea de la Ierusalim; chiar ºi Corneliu a avut el
însuºi iniþiativa sã audã evanghelia de pe
buzele lui Petru. Dar aici Biserica fãcea pri-
mii paºi pentru a duce mesajul grecilor netã-
iaþi împrejur.

11:19. Naraþiunea revine la ªtefan pentru
a se arãta încã un rezultat al martirajului sãu.
Moartea sa a ajutat la deplasarea evangheliei
spre Samaria (cf. similitudinii între 8:4 ºi
11:19). De asemenea, moartea lui ªtefan l-a
incitat pe Saul la persecutarea mai viguroasã
a Bisericii (8:3), urmatã de convertirea sa
(9:1-30). Acum un al treilea rezultat al morþii
lui ªtefan era rãspândirea evangheliei în
þinuturile neevreilor (în Fenicia, în Cipru ºi
în Antiohia).

11:20. Referirea la Antiohia din Siria
pregãteºte cititorul pentru importanþa acestui
oraº în evenimentele care urmeazã. Acest
oraº, unul din multele care purtau acest
nume, era al treia ca mãrime în Imperiul Ro-
man, dupã Roma ºi Alexandria. Localizat pe
râul Orontes, la 25 de kilometri în interiorul
uscatului, era cunoscut ca Antiohia de pe
Orontes. Situat într-un loc frumos ºi proiec-
tat cu grijã, oraºul era un prosper centru
comercial ºi reºedinþa unei mari comunitãþi

de evrei. În ciuda faptului cã era un oraº
corupt, plin de imoralitate ºi de prostituþie
ritualã ca parte a închinãrii din temple, Bise-
rica din Antiohia a fost destinatã sã devinã
baza de operaþiuni pentru cãlãtoriile misio-
nare ale lui Pavel. Poetul satiric roman Juve-
nal se plângea cã: „Scursorile Orontesului
sirian s-au vãrsat în Tibru.“ Prin aceasta el
înþelegea cã Antiohia era atât de coruptã încât
a influenþat ºi Roma, cu toate cã le despãrþeau
peste 2.000 de kilometri.

Acest mare pas înainte pentru ducerea
evangheliei la neevrei (Grecilor din Antiohia)
a fost fãcut de oameni al cãror nume nu-l
cunoaºtem ºi care au contribuit la avansarea
credinþei. Nu încape îndoialã cã aceasta a fost
o miºcare îndrãzneaþã ºi crucialã din partea
credincioºilor din Cipru, insulã aflatã nu
prea departe de Antiohia, ºi din Cirene, o
cetate din Nordul Africii (cf. Mat. 27:32;
Fapte 2:10; 6:9; 13:1).

11:21. Expresia: au crezut ºi s-au întors
la Domnul nu se referã în mod necesar la
douã acþiuni separate. Construcþia în greacã
(un participiu aorist cu un verb finit aorist)
indicã adesea cã cele douã acþiuni sunt simul-
tane. Deci aceastã expresie înseamnã: „în
credinþã, ei s-au întors la Domnul.“

b. Confirmarea Bisericii (11:22-26)
11:22. O asemenea miºcare din partea

Bisericii n-a putut scãpa atenþiei bisericii-
mamã din Ierusalim. Anterior apostolii din
Ierusalim i-au trimis pe Petru ºi Ioan sã
verifice lucrarea lui Filip în Samaria. Acum
sfinþii din Ierusalim l-au trimis pe Barnaba sã
meargã la Antiohia, un drum de aproape 500
de kilometri spre nord. Alegerea acestui dele-
gat a fost de o importanþã crucialã; Barnaba
a reprezentat o alegere înþeleaptã din câteva
motive. Mai întâi, ºi el, la fel ca unii din
aceºti ambasadori creºtini, era din Cipru
(4:36; 11:20). În al doilea rând, era un om ge-
neros (4:37), deci îi pãsa de soarta altora. În
al treilea rând era un om care ºtia sã mângâie,
aºa cum aratã ºi porecla sa (4:36) ºi cum mãr-
turiseºte Luca despre el (11:24).

11:23. Lui Barnaba nu i-a scãpat faptul
cã Dumnezeu era cu adevãrat la lucru în
Antiohia, ceea ce, aºa cum observã adeseori
Luca, i-a produs ºi lui bucurie. Conform
poreclei sale, Fiul Mângâierii (4:36), el i-a
îndemnat pe credincioºi (cf. 14:22). (Bar-
naba mai este menþionat în 9:27; 11:25, 30;
12:25; 13:1-2, 7, 43, 46, 50; 14:3, 12, 14, 20;
15:2, 12, 22, 25, 35-37, 39; 1 Cor. 9:6; Gal.
2:1, 9, 13; Col 4:10.)

Faptele Apostolilor 11:18-23
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11:24. Trei lucruri s-au spus despre Bar-
naba: era un om de bine, era plin de Duhul
Sfânt ºi era plin de credinþã (ªtefan a fost ºi
el plin de credinþã ºi de Duhul Sfânt; 6:5).
Luca a scris aceste lucruri despre Barnaba
dupã confruntarea dintre Pavel ºi Barnaba,
descrisã în 15:39. Pentru cã Luca a fost
însoþitorul de cãlãtorie a lui Pavel, înseamnã
cã aceasta era ºi pãrerea lui Pavel despre
Barnaba.

11:25. Lucrarea în Antiohia a crescut în
asemenea mãsurã încât Barnaba a avut
nevoie de ajutor ºi s-a gândit cã nimeni nu era
mai potrivit pentru aceastã lucrare decât Saul,
care locuia în Tars (cf. 9:30). Este posibil ca
unele din suferinþele ºi persecuþiile descrise
de Pavel în 2 Corinteni 11:23-27 sã fi avut loc
în timp ce se afla în Tars. Probabil cã tot
acolo a primit ºi revelaþia prezentatã în
2 Corinteni 12:1-4. Bazaþi pe Faptele Apos-
tolilor 22:17-21, unii cred cã Saul lucrase
deja printre neevrei când Barnaba l-a contac-
tat pentru a-l aduce la Antiohia.

11:26. Barnaba ºi Saul au lucrat un an
întreg în Antiohia, ºi au învãþat pe mulþi
oameni. Biserica era în continuã creºtere
numericã (cf. 2:41, 47; 4:4; 5:14;  6:1; 9:31;
11:21, 24).

Pentru întâiaº datã ucenicilor li s-a dat
numele de creºtini în Antiohia. Terminaþia
„ini“ înseamnã „aparþinând de partidul lui“;
astfel „creºtini“ erau cei din partidul lui
Hristos. Cuvântul „creºtini“ mai este folosit
doar de douã ori în Noul Testament: în 26:28
ºi 1 Petru 4:16. Importanþa numelui, accentu-
atã de ordinea cuvintelor în textul grecesc,
este cã oamenii i-au recunoscut pe creºtini ca
fiind un grup distinct. Biserica se despãrþea
din ce în ce mai mult de iudaism.

c. Generozitatea Bisericii (11:27-30)
11:27. Credincioºi care aveau darul pro-

orociei s-au coborât din Ierusalim la Anti-
ohia. (Deºi mergeau spre nord, ei „s-au
coborât“, pentru cã Ierusalimul este la o alti-
tudine mai ridicatã decât Antiohia.)

11:28. Agab , menþionat din nou în
21:10-11, a profeþit cã va fi o foamete mare
în toatã lumea. În timpul împãratului
Claudiu (41-54 d.Hr.) au fost câteva perioade
de foamete mare care au lovit unele pãrþi ale
Imperiului Roman. Acelaºi Claudiu îi va
expulza mai târziu pe evrei din Roma (18:2).
(Vezi lista cu împãraþii romani de la Luca
2:1.)

11:29-30. Creºtinii din Antiohia, fiecare
dupã puterea lui (cf. 1 Cor. 16:2; 2 Cor.
9:7), au trimis bani credincioºilor din Iudeea.

Aceastã expresie a dragostei a legat strâns
cele douã Biserici (cf. Rom. 15:27).

Când Barnaba ºi Saul au ajuns în
Iudeea, ei au dat acest ajutor la presbiteri.
Aceasta este prima menþionare a presbiterilor
bisericii în Faptele Apostolilor ºi este sem-
nificativ faptul cã ei au luat în primire aju-
toarele financiare. Evident, ei aveau rolul de
a supraveghea toate aspectele lucrãrii. Mai
târziu Pavel ºi însoþitorii sãi au înmânat
prezbiterilor Bisericii din Ierusalim darul din
partea bisericilor din Ahaia, Macedonia ºi
Asia Micã. Poate cã aceasta s-a întâmplat
când Pavel a sosit la Ierusalim (Fapte 21:18;
deºi versetul nu se referã la un dar în bani).

Cu toate cã existã unele neclaritãþi cu
privire la acest lucru, se pare cã vizita de aici,
din 11:27-30, ocazionatã de foamete, este una
ºi aceeaºi cu cea amintitã în Galateni 2:1-10.

4. PERSECUTAREA BISERICII DIN 
IERUSALIM (12:1-24)
Scopul acestei secþiuni din Faptele

Apostolilor este sã confirme respingerea lui
Mesia de cãtre Israel. Luca întreþese cu mult
talent aceastã temã în conþinutul cãrþii sale,
lucru care se poate vedea în mai multe locuri:
4:1-30 (în special 4:29); 5:17-40; 6:11-8:3;
9:1-2, 29. Animozitatea Israelului pregãteºte
terenul pentru prima cãlãtorie misionarã.

a. Martirajul lui Iacov (12:1-2)
12:1-2. Cu multã artã, Luca pune în con-

trast dragostea Bisericii din Antiohia pentru
sfinþii din Ierusalim cu duºmãnia lui Irod ºi a
Iudeilor faþã de Bisericã.

Irod cel menþionat aici este Agripa I, un
domnitor popular printre evrei, pentru cã ºi
el era pe jumãtate evreu, fiind un descendent
al familiei Hasmoneene. Regatul sãu cuprindea
în mare cam acelaºi teritoriu pe care-l avu-
sese regatul bunicului sãu Irod cel Mare. El
era cunoscut prin faptul cã fãcea orice pentru
a câºtiga favoarea evreilor, aºa cã a considerat
cã este în avantajul sãu politic sã-i aresteze
pe creºtini ºi sã-l execute pe Iacov, fratele lui
Ioan. Irod Agripa I a murit în 44 d.Hr. Fiul
sãu, Irod Agripa II, a fost împãratul Iudeii între
50-70 d.Hr. Pavel a fost judecat de Agripa II ºi
de sora lui, Berenice (25:13-26:32). (Vezi dia-
grama cu familia lui Irod, la Luca 1:5.)

b. Întemniþarea ºi eliberarea lui Petru 
(12:3-19)
Acest incident aratã clar cã Biserica era

un grup cu identitate proprie, urât ºi dispreþuit
de evrei.

Faptele Apostolilor 11:24-12:2
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12:3-4. Dupã ce l-a executat pe Iacov,
Irod a vãzut cã lucrul acesta place Iudeilor,
aºa cã a pus mâna ºi l-a întemniþat ºi pe Petru
în zilele Praznicului Azimilor. Aceastã sãr-
bãtoare de primãvarã, care þinea ºapte zile,
urma imediat dupã Paºte. Irod avea de gând
ca dupã Paºte sã-l aducã pe Petru ºi sã-l
înfãþiºeze la judecatã. „Paºte“ se referã aici
la sãrbãtoarea combinatã, de opt zile, Paºtele
propriu-zis urmat de cele ºapte zile ale Praz-
nicului Azimilor. Irod a gãsit cã este oportun
sã-l execute pe Petru pentru cel puþin douã
motive. În primul rând, Petru era cunoscut ca
liderul Bisericii, iar în al doilea rând, el fra-
ternizase cu neevreii.

Irod a avut grijã ca Petru sã fie bine pãzit,
punându-l subt paza a patru cete de câte
patru ostaºi! Probabil cã acest lucru însem-
na cã doi erau legaþi de Petru, câte unul de
fiecare parte, iar doi pãzeau afarã (cf. v. 6,
10). Fiecare ceatã îl pãzea timp de ºase ore.
Evident, autoritãþile ºi-au amintit cã Petru
scãpase anterior (cf. 5:19-24) ºi Irod nu voia
sã se mai întâmple acest lucru.

12:5. Deci Petru era pãzit în temniþã,
ºi Biserica nu înceta sã înalþe rugãciuni
cãtre Dumnezeu pentru el. Contrastul este
evident: Petru era legat, dar rugãciunea se
înãlþa!

12:6. Petru era atât de încrezãtor în
Domnul încât dormea liniºtit în noaptea zilei
când trebuia sã fie judecat (cf. 1 Pet. 2:23;
5:7). El nu se temea pentru viaþa lui, pentru
cã Hristos i-a spus cã va trãi pânã la bãtrâneþe
(Ioan 21:18).

12:7-10. Aceasta era a doua oarã când un
înger l-a ajutat pe Petru sã scape (cf. 5:17-
20). Trezindu-l pe Petru, îngerul i-a cerut sã
se îmbrace ºi sã-l urmeze afarã. Dumnezeu  a
intervenit în mod supranatural ºi lanþurile
i-au cãzut jos de pe mâini, strãjerii dormeau
iar poarta de fier s-a deschis.

12:11. O altã temã secundarã în Faptele
Apostolilor este rãspândirea evangheliei în
ciuda opoziþiei. Acest lucru se vede ºi din
eliberarea lui Petru. Când ºi-a venit Petru în
fire, înviorat ºi de aerul nopþii, ºi-a dat seama
cã Dumnezeu l-a eliberat din mâna lui Irod
ºi a evreilor. Acum ºtia cã nu fusese o vede-
nie (v. 9).

12:12. Acest verset îl introduce pe Ioan
Marcu, a cãrui figurã devine proeminentã
în prima cãlãtorie misionarã a lui Pavel.
Evident, mama sa Maria era o femeie impor-
tantã ºi înstãritã. Probabil casa ei era prin-
cipalul loc de întâlnire al bisericii, ceea ce
însemna cã era spaþioasã. Pentru cã nu se

aminteºte nimic de tatãl lui Ioan Marcu, este
posibil ca Maria sã fi fost vãduvã. Acest
Marcu este considerat autorul Evangheliei
omonime (cf. Mar. 14:51-52; 1 Pet. 5:13).

12:13-17. Povestea neaºteptatei sosiri a
lui Petru la casa lui Ioan Marcu este plinã de
umor ºi interes uman. Bucuria în Faptele
Apostolilor se vede ºi aici la o slujnicã…
Roda, care a rãspuns la bãtaia în uºã a lui
Petru ºi care a cunoscut glasul lui. Deºi
sfinþii se rugau stãruitor (v. 5) pentru elibe-
rarea lui Petru, nu se aºteptau la un rãspuns
atât de curând. Când Roda le-a spus cã Petru
stã înaintea porþii, ei au rãspuns: Eºti nebu-
nã!… Este îngerul lui. Aceastã afirmaþie
presupune credinþa într-un înger personal,
adicã un înger special desemnat pentru
fiecare individ (cf. Dan. 10:21; Mat. 18:10).
Ea sugereazã ºi cã un înger poate arãta ca
persoana cu care este identificat.

Când l-au vãzut pe Petru au rãmas
încremeniþi (exestçsan; cf. 9:21). Faptul cã
Petru a menþionat numele lui Iacov aratã cã
acesta ocupa un loc important în biserica din
Ierusalim. Este clar cã acest Iacov era fratele
Domnului.

Dupã ce s-a arãtat fraþilor, Petru s-a dus
într-alt loc. Nu se cunoaºte care era acel loc.
Putem spune, pe baza textului din 1 Petru
1:1, cã el a plecat în Asia Micã. Mai târziu
Petru a mers în Antiohia din Siria (Gal. 2:11).
Pavel face referire la lucrarea itinerantã a lui
Petru (1 Cor. 1:12; 9:5).

12:18-19. Dupã ce a investigat felul în
care a scãpat Petru, Irod a luat la cercetare
pe pãzitori ºi a poruncit sã fie executaþi.
Fãrã îndoialã cã Irod ºi-a justificat pedeapsa
asprã considerând cã pãzitorii ai cãror deþi-
nuþi scapã sunt iresponsabili ºi nedemni de
încredere.

Irod a pierdut 16 ostaºi gardieni prin
aceastã decizie a sa (cf. v. 4). Apoi Irod a
plecat din Iudea la Cezarea, capitala romanã
a provinciei Iudeea, de unde guvernatorii
romani guvernau naþiunea.

c. Moartea lui Irod Agripa I (12:20-23)
12:20-23. Cetãþile Tir ºi Sidon erau sub

domnia lui Irod ºi din anumite motive au
stârnit mânia acestuia. Pentru cã aceste cetãþi
depindeau de Galilea pentru grâne, au dorit sã
facã pace cu Irod Agripa. Probabil cã l-au
mituit pe Blast, care era mai mare peste
odaia de dormit a împãratului, pentru a
mijloci reconcilierea. Într-o zi anumitã,
când Irod trebuia sã le þinã o cuvântare,
norodul l-a onorat ca pe Dumnezeu, dar

Faptele Apostolilor 12:3-23
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Dumnezeu l-a lovit… ºi a murit. Aceasta
s-a întâmplat în anul 44 d.Hr. Aceastã relatare
seamãnã cu cea a lui Iosif Flavius din Anti-
quitis of the Jews (19. 8.2). Dupã moartea lui
Irod, au fost guvernatori ai Iudeii Felix ºi
apoi Festus.

Trei dintre copiii lui Irod vor figura mai
târziu în naraþiunea din Faptele Apostolilor:
Drusila, soþia lui Felix (24:24-26), Berenice
(25:13, 23) ºi Irod Agripa II (25:13-26:32).

d. Prosperitatea bisericii (12:24)
12:24. Însã Cuvântul lui Dumnezeu se

rãspândea tot mai mult (cf. cuvintelor simi-
lare în 6:7; 13:49; 19:20). În ciuda opoziþiei
ºi a persecuþiei, Domnul a fãcut în mod
suveran ca lucrarea Bisericii Sale sã pros-
pere. Cu acest raport al progresului Bisericii,
Luca mai încheie o secþiune a cãrþii sale (cf.
2:47; 6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20; 28:30-
31). Din Antiohia mesajul evangheliei era
gata sã plece spre Asia Micã. 

B. Extinderea Bisericii în Asia Micã 
(12:25-16:5)

1. CHEMAREA ªI DEDICAREA LUI 
BARNABA ªI SAUL (12:25-13:3)
12:25. Dupã ce a înmânat prezbiterilor

din Ierusalim (11:27-30) ajutorul în bani pen-
tru a face faþã perioadei de foamete, Barnaba
ºi Saul s-au întors la Antiohia. Ei l-au luat cu
ei pe Ioan zis ºi Marcu (cf. 13:5), un veriºor
al lui Barnaba (Col. 4:10) din Ierusalim
(Fapte 12:12).

[Prima cãlãtorie misionarã, cap. 13-14]
13:1. Biserica din Antiohia a devenit

acum baza de operaþiuni pentru lucrarea lui
Saul. Biserica din Ierusalim era încã biserica-
mamã, dar biserica misionarã era cea din
Antiohia de pe Orontes. Mai mult, Petru nu
mai este figura centralã; Saul are acum acest
rol.

Diversitatea din echipa conducãtorilor
din biserica din Antiohia aratã natura cos-
mopolitã a acestei biserici. Barnaba era un
evreu din Cipru (4:30). Simon era ºi el evreu,
iar porecla sa latinã, Niger, nu sugereazã doar
cã avea pielea neagrã, ci ºi cã frecventa
cercurile romane. El putea fi Simon din
Cirena care purtase crucea Domnului (Mat.
27.32; Mar. 15:21), dar aceasta este dis-
cutabil. Luciu era din Cirena, din nordul
Africii (cf. Fapte 11:20). Manaen avea con-
tacte la nivel înalt pentru cã fusese crescut
împreunã cu cârmuitorul Irod, adicã cu Irod
Antipa, cel care- l decapi tase pe Ioan

Botezãtorul ºi se purtase în mod ruºinos cu
Domnul la judecata Lui (vezi diagrama fami-
liei lui Irod de la Luca 1:5). Unul dintre cei
care fuseserã acolo (Manaen) a devenit
ucenic; un altul (Irod) a devenit adversar. La
sfârºitul listei, fiind ultimul intrat în scenã,
era Saul, un evreu educat la ºcoala rabinicã.
În ciuda mediului lor diferit de provenienþã,
aceºti oameni erau ca unul.

Numele lui Barnaba apare primul în listã
poate pentru cã, în calitate de delegat al bise-
ricii-mamã, deþinea poziþia de frunte.

13:2. Dumnezeu ªi-a fãcut cunoscutã
voia în bisericã folosindu-se de „prooroci“
(cf. v. 1). În Faptele Apostolilor Duhul Sfânt
dã frecvent directive conducãtorilor creºtini
(ex., 8:29; 10:19; 13:4). Aici El îi îndrumã
pe cei cinci, pe când slujeau Domnului ºi
posteau, sã punã deoparte pe Barnaba ºi
Saul pentru lucrarea la care El i-a chemat.
Încã o datã este subliniat principiului lucrãrii
în echipe de câte doi. Verbul „puneþi deopar-
te“ (aphorizô) este folosit pentru trei puneri
deoparte în viaþa lui Saul — la naºterea sa a
fost pus deoparte pentru Dumnezeu (Gal.
1.5); la convertire a fost pus deoparte pentru
evanghelie (Rom. 1:1); în Antiohia a fost pus
deoparte pentru o misiune specialã (Fapte
13:2).

13:3. Conducãtorii bisericii ºi-au pus
mâinile peste Barnaba ºi Saul ºi i-au lãsat sã
plece. Punerea mâinilor însemna cã biserica
se identifica cu lucrarea lor ºi recunoºtea
cãlãuzirea lui Dumnezeu pentru ei (cf. Ana-
nia s-a identificat cu Saul punându-ºi mâinile
peste el, 9:17). Doi dintre cei buni au fost
trimiºi în aceastã misiune importantã.

2. CIRCUITUL DIN ASIA MICÃ (13:4-14:28)
a. În Cipru (13:4-12)

13:4. Îndrumaþi de Duhul Sfânt (cf. v. 2)
ei s-au coborât la Seleucia, un port la 25 de
kilometri de Antiohia ºi de acolo au navigat
pânã în Cipru. Aceastã insulã, cunoscutã
sub numele de Chitim în Vechiul Testament
(Gen. 10:4) era locul de naºtere al lui
Barnaba (Fapte 4:36). Aceasta sugereazã cã
Barnaba era conducãtorul grupului (cf.
ordinii numelor în 13:2, 7).

13:5. Salamina era cea mai mare cetate
în jumãtatea esticã a Ciprului. Cu siguranþã
cã aici locuiau mulþi evrei, pentru cã Barnaba
ºi Saul au vestit Cuvântul lui Dumnezeu în
sinagogile Iudeilor, deci existau mai multe
sinagogi.

Deplasarea în aceste centre religioase a
fost înþeleaptã: (1) În acea generaþie trebuia

Faptele Apostolilor 12:24-13:5
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acordatã prioritate evreilor la primirea evan-
gheliei (cf. Rom. 1:16; Fapte 13:46; 17:2;
18:4, 19; 19:8). (2) Cei din sinagogi repre-
zentau un ogor mai rodnic pentru semãnarea
cuvântului evangheliei, fiindcã ei erau fami-
liarizaþi cu Vechiul Testament ºi cu învãþãtu-
rile lui despre Mesia.

Ioan Marcu, un veriºor al lui Barnaba
(Col. 4:10), le era slujitor (cf. Fapte 12:25).
Ce se înþelege prin termenul „slujitor“
(hypçretçn) este discutabil. Probabil cã îi
ajuta la instruirea noilor convertiþi ori la
botezuri (cf. 1 Cor. 1:14-17), sau îi ajuta în
orice era necesar (în NIV termenul este „aju-
tor“ — n. tr.).

13:6. Rezultatele lucrãrii din Salamina
nu sunt precizate. Pafos, situat la 160 de ki-
lometri sud-est de Salamina, sediul guverna-
torului provinciei, a fost urmãtorul lor loc de
misiune. Ce s-a petrecut aici are o mare
importanþã pentru progresul evangheliei în
lumea neevreilor.

La Pafos, Barnaba ºi Saul au întâlnit un
vrãjitor, prooroc mincinos, un evreu cu nu-
mele Baar-Isus. Cuvântul „vrãjitor“ (magos)
se poate referi la un consilier, sau un domn
onorabil (ex., „Magii“ în Mat. 2:1, 6, 16) sau
se poate referi la un vrãjitor fraudulos, ca
aici. Este înrudit cu verbul „vrãjea“ (magueô),
folosit cu referire la Simon (Fapte 8:9).

13:7. S-a întâmplat cã Baar-Isus era cu
dregãtorul („proconsulul“, NIV) Sergius
Paulus. Acest vrãjitor simþea ca o mare
ameninþare interesul pe care guvernatorul, un
om înþelept, îl manifesta pentru evanghelie.
Proconsulii erau guvernatori numiþi de Sena-
tul roman; procuratorii, pe de altã parte, erau
numiþi de împãrat. Trei procuratori din Iudea
sunt menþionaþi în Noul Testament: Ponþiu
Pilat (26-36 d.Hr.), Antonius Felix (52-59?
d.Hr.) ºi Porcius Festus (59-62 d.Hr.).

13:8. Vrãjitorul… cãuta sã abatã pe
dregãtor de la credinþã.

Numele Elima prezintã o problemã.
Probabil cã este un cuvânt semitic însemnând
„vrãjitor“, ºi pe care el ºi l-a luat ca poreclã.

13:9. În aceastã conjuncturã, Saul, care
pentru prima datã este numit Pavel, a pãºit în
faþã ºi ºi-a asumat conducerea. Probabil cã el
era mai agresiv ºi, de asemenea, cunoºtea mai
bine decât Barnaba cum gândesc neevreii. De
aici înainte Pavel este conducãtorul iar
numele lui îl precede pe cel al lui Barnaba,
cu excepþia vizitei lor la Ierusalim (15:12, 25)
ºi în 14:14.

Mai mult, de aici încolo numele roman,
Pavel, este folosit; numele evreiesc Saul va

mai fi folosit doar în mãrturiile personale care
se refereau la viaþa sa în trecut (22:7; 26:14).

13:10. În aramaicã Baar-Isus înseamnã
„Fiul lui Isus“. Dar Pavel i-a spus cã în loc sã
fie un fiu al lui Isus („Isus“ înseamnã „Iehova
este salvarea“), Elima era fiul (huie) dra-
cului. Pavel l-a condamnat în cuvinte dure:
Baar-Isus era vrãjmaº al oricãrei nepri-
hãniri, era plin de toatã viclenia (dolou) ºi
de toatã rãutatea (rhadiourgias, „rãutate
fãrã scrupule, faptã care înºealã cu uºurinþã“,
folosit doar aici în NT) ºi un om care „strâm-
bã“ cãile drepte ale Domnului. Vrãjitoria,
exercitarea puterii cu ajutorul ºi controlul
demonilor, duce la amãgirea altora ºi la dis-
torsionarea adevãrului. Ocultismul este cu
adevãrat periculos.

Aceasta era a doua oarã din cele patru
ocazii din Faptele Apostolilor când un con-
flict cu puterile demonice s-a terminat cu o
victorie (cf. 8:9-23; 16:16-18; 19:13-17).

13:11-12. Prin judecata pe care a rostit-o,
Pavel i-a pricinuit lui Elima o orbire tempo-
rarã. Aceasta este prima dintre minunile lui
Pavel ºi a fost fãcutã în conflictul pe care l-a
avut cu un evreu în timp ce vestea evanghelia
unui neevreu.

Vãzând aceastã minune, interesul lui Ser-
gius Paulus pentru Cuvântul lui Dumnezeu
(v. 7) s-a transformat într-o credinþã sincerã
în Hristos. Interesant este faptul cã atât dre-
gãtorul cât ºi apostolul aveau acelaºi nume:
Paulus.

Acest incident este semnificativ din trei
motive: (1) El marcheazã începutul rolului
conducãtor al lui Pavel în aceastã cãlãtorie;
versetul 13 se referã la „Pavel ºi tovarãºii
lui“. (2) De atunci încolo, lucrarea are un ca-
racter neevreiesc ºi mai pronunþat. (3) Inci-
dentul este plin de nuanþe simbolice. Un
neevreu cu numele Paulus acceptã mesajul, în
timp ce un evreu se opune. Orbirea evreului
ilustreazã orbirea juridicã a Israelului (cf.
28:26-27). Prin aceste mijloace Luca accen-
tueazã rolul de tranziþie al cãrþii Faptele
Apostolilor. Pe de o parte neevreii devin prin-
cipala þintã a evangheliei, iar pe de altã parte
Dumnezeu se întoarce pentru o vreme de la
evrei, judecându-i în acest fel.

b. În Antiohia Pisidiei (13:13-52)
(1) Dezertarea lui Ioan Marcu 
13:13. Mãreþia lui Barnaba se vede din

faptul cã l-a lãsat pe Pavel sã fie conducã-
torul. Aºa cã Pavel ºi tovarãºii lui au pornit
cu corabia din Pafos ºi s-au dus la Perga în
Pamfilia. Dar Ioan (i.e., Ioan Marcu) s-a

Faptele Apostolilor 13:6-13
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despãrþit de ei ºi s-a întors la Ierusalim.
Motivul care l-a determinat pe Marcu sã
dezerteze face obiectul multor speculaþii:
(1) Poate cã a fost deziluzionat de schimbarea
conducãtorului. La urma urmei, Barnaba,
conducãtorul iniþial, era veriºorul lui Ioan
Marcu. (2) Caracterul neevreiesc tot mai
pronunþat al lucrãrii solicita unui evreu pa-
lestinian, cum era Marcu, schimbãri prea
dificile. (3) Poate cã s-a temut de drumul pe-
riculos care traversa Munþii Taurus spre
Antiohia, pe care Pavel a fost obligat sã
meargã. (4) Se pare cã Pavel s-a îmbolnãvit
destul de grav în Perga, posibil de malarie,
pentru cã oraºul era bântuit de o epidemie de
malarie. Mai mult, Pavel a predicat oame-
nilor în Galatia „în neputinþa trupului“ (Gal.
4:13). Grupul de misionari a plecat, probabil
pe uscat, spre zonele înalte, pentru a evita
ravagiile malariei iar Marcu, descurajat poate
de acest lucru, s-a întors acasã. (5) Unii cred
cã lui Marcu i s-a fãcut dor de casã. Mama sa
era probabil vãduvã (Fapte 12:12); poate cã
lui Marcu i-a fost dor de ea ºi de casã. Indi-
ferent de motive, Pavel a considerat cã Marcu
a dezertat ºi a fãcut o greºealã (cf. 15:38).

(2) Discursul în primul sabat (13:14:41). 
13:14. Oraºul Antiohia se afla de fapt în

Frigia, dar era cunoscut ca Antiohia Pisidiei
pentru cã era lângã Pisidia. Ca ºi alte oraºe —
cum au fost Troa, Filipi ºi Corint — Antiohia
era o colonie romanã. Pavel a vizitat aceste
oraºe pentru cã erau situate în puncte strate-
gice.

13:15. Prima ocazie pentru Pavel ºi
Barnaba de a predica s-a ivit în sinagogã. În
cadrul serviciului de sabat se obiºnuia sã se
citeascã douã porþiuni din Vechiul Testament
— una aparþinea Legii (Pentateuh) ºi o alta
Proorocilor. Cartea „Legii ºi a Proorocilor“
însemna întreg Vechiul Testament (cf. Mat.
5:17; 7:12; 11:13; 22:40; Luca 16:16; Fapte
24:14; 28:23;; Rom. 3:21). Pavel ºi Barnaba
s-au prezentat la fruntaºii sinagogii înainte
de adunare. Dupã citirea Scripturii ei au fost
invitaþi sã împãrtãºeascã un cuvânt de
îndemn pentru norod.

13:16-25. Pavel a profitat de ocazie
pentru a prezenta împlinirea speranþelor
mesianice din Vechiului Testament în Isus.
Luca redã câteva „mostre de predici“ ale lui
Pavel în Faptele Apostolilor (cf. 14:15-17;
17:22-31; 20:18-35). Acest discurs al lui
Pavel, primul redat ºi cel mai bine pãstrat,
ilustreazã felul în care le predica Pavel unor
ascultãtori care cunoºteau foarte bine Vechiul
Testament.

Mesajul poate fi împãrþit în trei secþiuni,
separate prin cele trei adresãri directe (13:16,
26, 38) ºi schiþat în felul urmãtor: (1) antici-
parea venirii lui Mesia ºi pregãtirea pentru
aceasta (v. 16:25); (2) respingerea, crucifi-
carea ºi învierea Domnului Isus (v. 26-37); ºi
(3) aplicaþia ºi chemarea (v. 38-41).

Apostolul a început energic: Bãrbaþi
Israeliþi ºi voi care vã temeþi de Dumnezeu
(v. 16). Aceste cuvinte le erau adresate atât
evreilor cât ºi neevreilor. Probabil cã neevreii
nu erau convertiþi întru totul la iudaism.
Chiar dacã Îl onorau pe Iehova Israelului (cf.
v. 26, 43) ei nu aveau mântuirea Noului Tes-
tament. (Expresia tradusã „prozeliþii evla-
vioºi“ în v. 43, ar trebui tradusã „închinãtori“.
Ea se referã la închinãtorii dintre pãgâni, care
nu erau pe deplin prozeliþi ai iudaismului. În
Fapte expresia este folositã într-un sens
generic.)

Aruncând o privire generalã asupra isto-
riei Israelului, Pavel menþioneazã trei eveni-
mente ºi oamenii cheie: timpul ºederii…
în þara Egiptului (v. 17), Exodul (v. 17),
patruzeci de ani de rãtãcire în pustie (v. 18),
cucerirea ºi luarea în stãpânire a Palestinei
(v. 19; cele ºapte popoare în þara Canaa-
nului pe care Dumnezeu le-a nimicit sunt
enumerate în Deut. 7:1), perioada când le-a
dat judecãtori (Fapte 13:20) ºi monarhia sub
Saul ºi David (v. 21-22). Menþionarea lui
David face o tranziþie linã spre referirea
la un Mântuitor, care este Isus (v. 23) ºi la
prevestitorul Sãu, Ioan Botezãtorul (v. 24-
25). (Cf. mesajului lui ªtefan în 7:2-47.) Cei
patru sute cincizeci de ani (13:20) includ
opresiunea din Egipt (400 de ani), cãlãtoria
în pustie (40 de ani) ºi cucerirea Canaanului
sub Iosua (10 ani).

13:26-37. Pavel, ca ºi Petru (2:23, 36;
3:15; 4:10; 5.30; 10:39) ºi ªtefan (7:52), i-a
acuzat direct pe evrei cã L-au omorât pe Isus.
Dupã învierea Sa, despre care ucenicii
vorbesc frecvent în Faptele Apostolilor, Isus
S-a arãtat timp de mai multe zile. Aceasta
este a cincia oarã în Faptele Apostolilor când
apostolii afirmã cã ei sunt martorii învierii
lui Isus Hristos (2:32; 3:15; 5:32; 10:39-41;
13:30-31).

Expresia „ridicând“ (NIV, înviind în
COR — n. tr.) pe Isus (v. 33) se referã la
învierea sau la înãlþarea Sa? Probabil cã se
referã la cel din urmã eveniment, din mai
multe motive: (1) Când învierea este menþio-
natã în versetul urmãtor, este prezentatã ca
fiind din morþi. (2) Acelaºi verb „ridicând“
(anistçmi) este folosit în sensul de înãlþare în
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3:22, 26; 7:37. (3) Un sinonim (egeirô) este
folosit în 13:22 pentru a se referi la ridicarea
lui David la poziþia de rege. (4) Motivul prin-
cipal al interpretãrii expresiei în sensul
înãlþãrii lui Isus este înþelesul Psalmului 2:7.
Acest pasaj din Vechiul Testament, citat de
Pavel (Fapte 13:33), descrie ungerea Regelui,
eveniment care îºi va gãsi împlinirea finalã în
Mileniu. 

Pavel confirmã faptul învierii lui Isus din
morþi citând din Isaia 55:3 ºi din Psalmul
16:10 (Fapte 13:34-35). Înainte Petru a adus
argumente similare din Psalmul 16:10 (vezi
comentariile de la Fapte 2:25-32).

13:38-39. Iertarea pãcatelor este menþio-
natã frecvent de apostoli în cartea Faptele
Apostolilor (cf. 2:38; 5:31; 26:18). Versetul
13:39 redã teza Epistolei lui Pavel cãtre
Galateni, care a fost scrisã probabil la scurtã
vreme dupã prima cãlãtorie misionarã ºi
înainte de Conciliul din Ierusalim (Fapte 15).
(Vezi diagrama „Epistolele scrise de Pavel în
cãlãtoriile ºi în detenþiile sale“.)

13:40-41. Habacuc 1:5, citat în Faptele
Apostolilor 13:41, este un avertisment clar
privind judecata iminentã. Iuda, spunea pro-
fetul, va fi cucerit de Babilon (Hab. 1:6), care
va împlini voia lui Dumnezeu. Aici Pavel nu
precizeazã natura pedepsirii evreilor necre-
dincioºi din vremea sa. Avertismentul lui
Pavel este: crede sau vei fi judecat.

(3) Disputa din al doilea sabat 
(13:42-52). 
13:42-43. Conducãtorii au fost interesaþi

de mesajul lui Pavel ºi au dorit sã audã mai
multe. Unii erau dispuºi sã accepte evanghelia;

Pavel ºi Barnaba… îi îndemnau sã stãru-
iascã în harul lui Dumnezeu.

13:44-45. În Sabatul viitor… Iudeii
(i.e., conducãtorii evreilor) împinºi de pizmã,
vorbeau împotriva celor spuse de Pavel,
ºi-l batjocoreau („batjocoreau“, redã partici-
piul în gr. blasphçmountes). 

13:46. Pentru a combate aceastã opoziþie
evreiascã, Pavel ºi Barnaba le-au zis cu
îndrãznealã: Cuvântul lui Dumnezeu tre-
buia mai întâi vestit vouã. Predicarea apos-
tolicã s-a caracterizat prin îndrãznealã (cf.
comentariilor de la 4:13).

A fost necesar ca apostolii sã meargã mai
întâi la evrei din mai multe motive. Primul
motiv este cã venirea împãrãþiei pãmânteºti
depindea de reacþia Israelului la venirea lui
Hristos (cf. Mat. 23:29; Rom. 11:26). Al
doilea motiv este cã numai dupã ce Israelul
va fi respins evanghelia, Pavel putea sã se
dedice neevreilor. Al treilea motiv este cã me-
sajul lui Isus este fundamental evreiesc prin
faptul cã Vechiul Testament, Mesia ºi promi-
siunile sunt evreieºti. (Cu privire la expresia
„mai întâi evreii“, cf. Fapte 3:26; Rom. 1:16.)

Deci Pavel s-a întors spre neevrei în
Antiohia. Acest model s-a repetat ºi în cele-
lalte cetãþi, pânã când Pavel a ajuns la Roma
(cf. Fapte 13:50-51; 14:2-6; 17:5, 13-15;
18:6; 19:8-9). Acolo Pavel se întoarce din-
spre evrei spre neevrei pentru ultima datã în
cartea Faptele Apostolilor (28:23-28).

13:47. Pavel ºi Barnaba au considerat
întoarcerea spre neevrei un rezultat al pro-
feþiei lui Isaia din 49:6: Te-am pus ca sã fii
lumina Neamurilor. Acest pasaj din Vechiul

Faptele Apostolilor 13:38-47
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EPISTOLELE SCRISE DE PAVEL ÎN CÃLÃTORIILE ªI ÎN 
TIMPUL DETENÞIILOR SALE

Epistole Numãrul Epistolelor Cãlãtorii ºi Detenþii
GALATENI 1 Dupã prima cãlãtorie misionarã
1 TESALONICENI 2 În a doua cãlãtorie misionarã
2 TESALONICENI
1 CORINTENI 3 În a treia cãlãtorie misionarã
2 CORINTENI
ROMANI
EFESENI 4 În timpul primei detenþii
FILIPENI
COLOSENI
FILIMON
1 TIMOTEI 3 Înaintea ºi în timpul celei de-a 
TIT doua detenþii.
2 TIMOTEI
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Testament se aplicã în cel puþin trei cazuri:
Israelului (Is. 49:3), lui Hristos (Luca 2:29-
32) ºi lui Pavel, apostolul neevreilor.

13:48. Neamurile s-au bucurat de
aceastã turnurã a lucrurilor ºi toþi cei ce erau
rânduiþi sã capete viaþa veºnicã au crezut.
Este greu sã nu vedem doctrina alegerii aici;
cuvintele „erau rânduiþi“ derivã din verbul
tassô, un cuvânt din domeniul militar, care
înseamnã „a aranja“ sau „a desemna“. Luca îl
foloseºte aici pentru a arãta cã decretul elec-
tiv al lui Dumnezeu îi includea ºi pe neevrei.

13:49-51. Evanghelia era vestitã ºi astfel
Cuvântul Domnului se rãspândea în toatã
þara (cf. 6:7; 12:24; 19:20). Dar Iudeii aveau
contacte la nivel înalt, s-au folosit de ele ºi au
stârnit o prigonire împotriva lui Pavel ºi
Barnaba care, în conformitate cu instrucþiu-
nile primite de la Domnul (Mat. 10:14), au
scuturat praful de pe picioare împotriva
lor ºi au pãrãsit cetatea.

13:52. Din nou bucuria era un rod al
evangheliei (cf. v. 48; 2:46). În plus ucenicii
erau plini… de Duhul Sfânt (cf. 2:4).

c. În Iconia (14:1-6)
14:1-2. Acest paragraf (v. 1-6) confirmã

evenimentele care au avut loc în Antiohia
Pisidiei. Duhul lui Dumnezeu a fãcut ca
lucrarea apostolilor sã prospere, lucru care
s-a vãzut din predicarea lor în urma cãreia o
mare mulþime de Iudei ºi de Greci au
crezut. Dar din nou au întâmpinat opoziþie
(cf. creºtere ºi opoziþie în 13:49-50). Rezul-
tatul acestei opoziþii apare în 14:6.

14:3. Versiunea NIV redã conjuncþia oun
(trad. de obicei cu „aºadar“) prin „astfel“
(totuºi în COR — n. tr.). Aceastã conjuncþie
ridicã o micã problemã. Ea poate sugera
faptul cã timpul în care s-a stârnit opoziþia
(v. 2) a creat o oportunitate ulterioarã pentru
predicare. Sau poate arãta cã opoziþia era o
dovadã a lucrãrii lui Dumnezeu în inima
oamenilor (1 Cor. 16:8-9), facilitând astfel
predicile viitoare. Probabil cã aceastã ultimã
interpretare este de preferat.

Din nou îndrãzneala apostolilor este
evidentã (cf. Fapte 4:13; 13:46).

Referirea la semne ºi minuni reprezintã
confirmarea faptului cã Dumnezeu aproba
aceastã lucrare (cf. 2:43; 4:30; 5:12; 6:8; 8:6,
13; 15:12). Mai târziu Pavel s-a referit la
aceste minuni pentru a valida realitatea
evangheliei printre galateni (Gal. 3:5). El s-a
referit, desigur, la sudul Galatiei, numit
„Galatia“ în acea epistolã. (Vezi Introducerea
la Gal. unde se gãseºte o discuþie privitoare la

nordul ºi sudul Galatiei). Despre scopul
confirmator al minunilor se discutã ºi la
comentariile de la 2 Corinteni 12:12 ºi Evrei
2:3-4.

14:4. Grupul apostolic era generic numit
apostolii. ªi aceasta ºi erau, deoarece cuvân-
tul înseamnã „cei trimiºi cu autoritate ca
reprezentanþi ai altora“, iar aceºti oameni
erau trimiºi de Biserica din Antiohia de pe
Orontes (13:3), cu autoritatea Bisericii.

14:5-6. Când Pavel ºi Barnaba au aflat
de un complot menit sã-i batjocoreascã ºi
sã-i ucidã cu pietre… au fugit în… Listra
ºi Derbe, cetãþi din Licaonia. Pasajul dove-
deºte acurateþea istoricã a lui Luca. Deºi
Iconia era tot o cetate a Licaoniei, cetãþenii ei
erau în primul rând frigieni. Prin aºezare ºi
naturã, Listra ºi Derbe erau tot licaoniene (cf.
„limba licaoneanã“, v. 11).

d. În Listra (14:7-20a)
(1) Superstiþiile neevreilor (14:7-18) 
14:7. Pavel ºi Barnaba n-au mers la

Listra ºi Derbe doar pentru a scãpa de perse-
cuþie; au fãcut-o ºi pentru a predica evanghe-
lia. Construcþia verbalã: au propovãduit
Evanghelia acolo subliniazã continuitatea
acþiunii pe o perioadã mai lungã de timp.

14:8. Listra, o colonie romanã, era oraºul
în care locuiau, desigur, mai mulþi ologi,
între care ºi acela menþionat în acest verset.
Circumstanþele crude în care se gãsea acest
om se vãd din expresia: om neputincios, olog
din naºtere, care nu umblase niciodatã. Se
pare cã nu exista o sinagogã a evreilor în
Listra, aºa cã Dumnezeu a folosit o altã cale,
vindecarea acestui olog, pentru a aduce
evanghelia acestor oameni. Este a treia oarã
în Faptele Apostolilor când este vindecat un
olog (3:1-10; 9:33-35).

14:9-10. Vindecarea acestui infirm de
cãtre Pavel seamãnã cu vindecarea pe care a
fãcut-o Petru în capitolul 3. În ambele cazuri
omul era olog din naºtere (3:2; 14:8); atât
Petru cât ºi Pavel s-au uitat þintã la cel care
trebuia sã fie tãmãduit (3:4; 14:9); ambii
oameni vindecaþi au început sã sarã ºi sã
umble (3:8; 14:10). Minunea dovedeºte cã în
privinþa apostoliei Pavel era egal cu Petru (cf.
Introducerea). 

14:11-13. Atitudinea celor din Licaonia a
fost una specificã credulitãþii pãgâne. Pentru
cã oamenii vorbeau în limba licaoneanã, Pa-
vel ºi Barnaba n-au putut înþelege ce spuneau.
Atribuirea de calitãþi divine lui Barnaba ºi
Pavel poate fi reminiscenþa unei legende des-
pre Zeus ºi Hermes, despre care se spunea cã
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au vizitat un cuplu de bãtrâni din Listra,
numiþi Filimon ºi Baucis, care au fost bine
rãsplãtiþi pentru ospitalitatea lor.

Zeus era zeul suprem iar Hermes mesa-
gerul lui, corespunzãtori zeilor romani Jupi-
ter ºi respectiv Mercur. De ce Barnaba a fost
considerat Jupiter, deºi Pavel era conducã-
torul? Rãspunsul este cã Pavel era vorbitorul
ºi ca atare trebuia ca el sã fie numit Hermes,
iar Barnaba, cel mai retras dintre cei doi, era
considerat Zeus, cel onorat, zeul din spatele
scenei.

Într-un gest spontan, preotul lui Jupi-
ter… a adus tauri ºi cununi înaintea porþi-
lor aºa încât poporul sã poatã sã le aducã
jertfã lui Pavel ºi Barnaba. Cununile erau
ghirlande de lânã puse pe animalele care
urmau sã fie jertfite.

14:14. Când apostolii au înþeles ce se
întâmpla au fost îngroziþi. ªi-au rupt hainele
pentru a-ºi arãta în acest fel aversiunea faþã
de o asemenea blasfemie. De obicei ruptura
era de aproximativ zece centimetri ºi era
fãcutã de-a lungul gulerului.

14:15-18. Acest mesaj, predicat evident
de ambii apostoli (verbul în gr. este la pl.)
este o altã mostrã de predicã. Ea ilustreazã
felul în care aceºti primi predicatori i-au
abordat pe pãgânii superstiþioºi. Prin con-
trast, primul mesaj al lui Pavel aratã cum a
predicat apostolul celor familiarizaþi cu
Vechiul Testament (cf. 13:16-41).

Dupã ce au negat cã ar avea o naturã divi-
nã, ei i-au îndemnat pe ascultãtorii lor sã
renunþe la zeii cãrora se închinau ºi sã se întoar-
cã la Dumnezeul Cel viu ºi adevãrat. Acest
Dumnezeu, Creator al tuturor lucrurilor, este
stãpân peste toate (cf. 17:24; Rom. 1:19-20).
El poate fi recunoscut nu numai din faptul cã
trimite ploi din cer ºi timpuri roditoare, dar
ºi prin aceea cã dã hranã ºi bucurie.

Unii considerã cã Faptele Apostolilor
14:16 înseamnã cã Dumnezeu nu-i va judeca
pe pãgânii care au trãit în Epoca Apostolicã.
Totuºi, versetul 16 trebuie luat împreunã cu
versetul 17. Pânã la apariþia Bisericii Dumne-
zeu nu a adresat o revelaþie directã tuturor
popoarelor (i.e., Neamurile) aºa încât ele au
fost responsabile doar pentru reacþia lor faþã
de revelaþia generalã descoperitã în creaþie (cf.
comentariilor de la 17:27, 30 ºi Rom. 1:18-20).

(2) Împroºcarea lui Pavel cu pietre 
14:19-20a. Încã o datã niºte Iudei s-au

dovedit a fi duºmanii evangheliei harului
ºi au aþâþat pe noroade, aceleaºi care au
încercat sã-i zeifice pe Pavel ºi Barnaba, ºi
care acum au împroºcat pe Pavel cu pietre.

Aceasta era a doua oarã din cele cinci ocazii
când o mulþime este incitatã de lucrarea lui
Pavel (cf. 13:50; 16:19-222; 17:5-8, 13;
19:25-34). Nu se precizeazã dacã Pavel a
murit sau nu: probabil cã a fost fãrã cunoº-
tinþã, aproape de moarte (cf. 2 Cor. 12:2-4).
În orice caz, refacerea sa a fost foarte rapidã,
o adevãratã minune. Referirea lui Pavel la
împroºcarea sa cu pietre (2 Cor. 11:25) se
referã fãrã îndoialã, la acest incident (cf.
2 Tim. 3:11).

e. La Derbe (14:20b-21a)
14:20b-21a. Lucrarea apostolilor aici, în

cea mai retrasã ºi mai esticã cetate dintre cele
vizitate în aceastã cãlãtorie, a fost plinã de
succes. Evanghelia s-a confruntat cu o opo-
ziþie puternicã ºi de aceea au fãcut mulþi
ucenici care au fost câºtigaþi pentru Domnul
Isus (cf. 20:4).

f. Întoarcerea în Antiohia Siriei (14:21b-28)
14:21b-22. Tarsul, cetatea natalã a lui

Pavel se afla doar la aproximativ 257 de kilo-
metri de Derbe, dar cei doi apostoli au revenit
în Asia Micã cu scopul de a întãri bisericile
recent înfiinþate.

Pavel ºi Barnaba au întãrit bisericile
dându-le avertismente ºi îndemnuri (cf.
15:32, 41) ºi încurajându-i pe credincioºi.
Anterior, Barnaba i-a încurajat pe credincio-
ºii din Antiohia Siriei (11:23). Avertismentul
consta în prezicerea cã vor avea multe
necazuri, dar ºi în promisiunea cã vor intra în
Împãrãþia lui Dumnezeu. Aceastã din urmã
expresie se referã la domnia escatologicã a
lui Hristos pe pãmânt.

14:23. Credincioºii n-au avut parte doar
de zidire spiritualã, ci ºi de organizare. Pavel
ºi Barnaba au rânduit prezbiteri în fiecare
Bisericã. Aceºti prezbiteri nu erau niºte no-
vici în credinþã (1 Tim. 3:6); ei erau probabil
evrei proveniþi din sinagogi, unde primiserã
instruire din Scripturi. Prezbiterii din sina-
gogi au devenit prezbiteri în biserici.

14:24-28. Când apostolii s-au întors la
Antiohia (trecând din nou prin Pisidia ºi
Pamfilia ºi predicând în Perga; cf. 13:13-
14), ei au fãcut un raport amãnunþit pentru
Biserica din care au fost trimiºi, despre tot ce
fãcuse Dumnezeu. Propoziþia: cum deschi-
sese Neamurilor uºa credinþei este foarte
importantã: (a) Ea aratã cã evanghelia a ajuns
la neevrei. (b) Era un mesaj al mântuirii „prin
credinþã“, nu prin faptele Legii. (c) Dumne-
zeu a fãcut acest lucru, pentru cã El a deschis
uºa.

Faptele Apostolilor 14:14-28
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Astfel s-a încheiat prima cãlãtorie
misionarã care a durat între unu ºi doi ani ºi
în care Pavel ºi Barnaba au cãlãtorit peste o
mie de kilometri pe uscat ºi peste 800 de kilo-
metri pe mare. Dar, mai mult decât atât, ea a
demolat zidul dintre evrei ºi neevrei (cf. Ef.
2:14-16). Cei doi apostoli fuseserã încre-
dinþaþi în grija harului lui Dumnezeu (cf.
Fapte 15:40) ºi ei au vãzut harul Sãu la lucru
(cf. „harul“ în 13:43; 14:3).

Probabil cã Pavel a scris Epistola cãtre
Galateni din Antiohia, la scurtã vreme dupã
prima sa cãlãtorie misionarã ºi înainte de
Conciliul din Ierusalim (Fapte 15).

3. CONFERINÞA DIN IERUSALIM (15:1-35)
a. Disensiuni cu privire la circumcizie (15:1-2)

15:1-2. Cei câþiva oameni veniþi din
Iudea la Antiohia au fost probabil cei la care
se referã Galateni 2:12. Ei au insistat cã
circumcizia era esenþialã pentru justificare.
Poate cã ei ºi-au bazat teologia pe pasaje cum
sunt Geneza 17:14 ºi Exodul 12:48-49.

Nu încãpea îndoialã cã aceºtia aveau sã
provoace o schismã în bisericã, aºa cã, în faþa
acestor învãþãturi, Pavel ºi Barnaba au avut
cu ei un viu schimb de vorbe ºi pãreri deo-
sebite.

Oamenii veniþi din Iudea erau dogmatici
în doctrina lor, în ciuda faptului cã nu aveau
vreo autoritate din partea bisericii din Ieru-
salim. Cum explicau ei cazul lui Corneliu
(Fapte 10) sau lucrarea lui Barnaba (11:22-
24) nu se precizeazã. Poate cã ei considerau
cazul lui Corneliu ca fiind unic, iar credincio-
ºii din Antiohia din capitolul 11 erau nesem-
nificativi pentru a fi daþi ca exemplu. Acum
miºcarea luase o amploare extraordinarã ºi
aceasta era modul lor de a protesta.

Biserica din Antiohia a considerat cã este
înþelept sã meargã cu aceastã problemã la
Ierusalim, la apostoli ºi prezbiteri. Aºa cã
i-au însãrcinat pe Pavel ºi Barnaba cu aceastã
misiune ºi au avut înþelepciunea de a mai
trimite ºi alþi câþiva dintre ei pentru a fi mar-
tori. Aceºti martori îi puteau proteja pe Pavel
ºi Barnaba de acuzaþia denaturãrii faptelor.

b. Discuþia cu privire la circumcizie (15:3-12)
15:3-4. În drumul lor spre Ierusalim,

oamenii care fãceau parte din aceastã dele-
gaþie au dus vestea bunã a convertirii Nea-
murilor fraþilor din Fenicia ºi Samaria. Încã
o datã reacþia bisericii credincioase a fost
bucuria (cf. 2:46)! Mai mult, la Ierusalim
Pavel ºi Barnaba au fost primiþi de Bisericã

ºi de conducãtorii ei; nu aceeaºi a fost ºi
reacþia oponenþilor.

15:5. Subiectul a fost deschis foarte
direct de unii credincioºi din partida Fari-
seilor. Este semnificativ faptul cã circumci-
zia presupune obligaþia de a respecta întreaga
Lege a Vechiului Testament, aºa cum avea
sã scrie Pavel mai târziu (Gal. 5:3). Metoda
justificãrii determinã în mod fundamental
metoda sfinþirii (cf. Col. 2:6).

15:6-9. Apostolii ºi prezbiterii s-au adunat
laolaltã ca sã vadã ce este de fãcut. Mai erau
prezenþi mulþi alþi credincioºi (cf. v. 12, 22).

Problema nu era de micã importanþã;
s-a fãcut multã vorbã (zçtçseôs, însemnând
„investigaþie, dezbatere, contestare; trad.
„schimb de vorbe“ în v. 2; „certurilor de
cuvinte“ în 1 Tim. 6:4; „întrebãrile nebune ºi
nefolositoare“ în 2 Tim. 2:23 ºi Tit 3:9). Cu
înþelepciune, Petru a lãsat ca aceste discuþii sã
se desfãºoare pentru o vreme, ca nu cumva sã
dea impresia cã rezultatul era o concluzie
prestabilitã. Data acestui Conciliu este con-
sideratã în general anul 49 d.Hr. Când Petru
a spus cã Dumnezeu, de o bunã bucatã de
vreme a fãcut o alegere, referindu-se la
Corneliu, el avea în vedere un fapt petrecut cu
zece ani înainte (Fapte 10:1-18). Problema
acceptãrii neevreilor fusese rezolvatã acolo ºi
atunci. Acest lucru era evident, le-a spus
Petru, prin faptul cã Dumnezeu… le-a dat
Duhul Sfânt (10:44-46) ca ºi evreilor (2:4;
11:15). Deci, Dumnezeu n-a fãcut nici o
deosebire între credincioºii evrei ºi cei
neevrei. Toþi sunt acceptaþi prin credinþã.

15:10. Impunerea obligaþiei circumciziei
ºi a respectãrii Legii mozaice asupra nee-
vreilor ar fi avut douã consecinþe: (a) evreii
l-ar fi „ispitit“ (pirazete) pe Dumnezeu (cf.
Deut. 6:16) ºi (b) ar fi pus pe grumazul
ucenicilor un jug imposibil de purtat (cf.
Mat. 23:4). Expresia ispitiþi pe Dumnezeu
înseamnã sã vezi cât de multe îþi poþi permite
cu Dumnezeu (cf. Fapte 5:9). Expresia „puneþi
pe grumazul ucenicilor un jug“ era o modali-
tate foarte bunã de a exprima al doilea rezul-
tat, pentru cã „a lua jugul“ era expresia ce
se folosea pentru a-i descrie pe prozeliþii
neevrei care veneau la iudaism. Jugul însem-
na o obligaþie.

Discutând aceastã problemã, Petru s-a
referit nu numai la neevrei, ci la toþi credin-
cioºii care se supuneau jugului Legii. Terme-
nul „ucenicilor“ era folosit atât pentru evrei
cât ºi pentru neevrei.

15:11. Afirmaþia: noi ca ºi ei suntem
mântuiþi, este uimitoare. Un evreu supus
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Legii ar fi folosit ordinea inversã („ei sunt
mântuiþi ca ºi noi“), dar cine cunoaºte harul
lui Dumnezeu, aºa cum îl cunoºtea Petru, nu
putea vorbi aºa. Mântuirea oricãrui om —
evreu sau neevreu — este prin harul lui Dum-
nezeu (v. 11) ºi prin credinþã (v. 9; cf. Gal.
2:16; Ef. 2:8).

15:12. Barnaba ºi Pavel s-au adresat
apoi adunãrii vorbind despre toate semnele
ºi minunile (sçmeia ºi terata; cf. 2:43 [vezi
comentariile de acolo]; 5:12; 6:8; 8:6, 13;
14:3) pe cari le fãcuse Dumnezeu prin ei în
mijlocul Neamurilor. Semnele ºi minunile
erau foarte convingãtoare pentru evrei (cf.
1 Cor. 1:22), deci ei au ascultat în liniºte.
Acest lucru înseamnã cã nu au avut nimic de
obiectat împotriva mãrturiilor lui Petru, Pavel
ºi Barnaba.

c. Decizia cu privire la circumcizie (15:13-29)
15:13-14. Iacov, care era evident capul

bisericii din Ierusalim, a luat apoi cuvântul ºi
a rezumat cele discutate. El era fratele vitreg
a lui Isus ºi a scris Epistola lui Iacov. 

A început prin a discuta experienþa lui
Petru (Fapte 10). Numindu-l pe Petru Simon,
Iacov a folosit un nume foarte potrivit, pentru
cã discuþia avea loc în Ierusalim (aici cuvân-
tul gr. este Symçon, cu un caracter mai
degrabã evreiesc, folosit în NT doar aici ºi în
2 Petru 1:1).

Expresia mai întâi este crucialã, pentru
cã ea afirma cã Pavel ºi Barnaba nu au fost
primii care au mers la Neamuri. Aºa cum
afirmase Petru (Fapte 15:7-11) problema fu-
sese deja rezolvatã în principiu (cap. 10-11)
înainte ca Pavel ºi Barnaba sã porneascã în
prima cãlãtorie misionarã.

15:15-18. Aºa cum era normal, Conciliul
a dorit mai mult decât mãrturia experienþei.
Ei doreau sã ºtie care era mãrturia Scripturii
în aceastã situaþie. Acesta era testul suprem.

Pentru a dovedi cã mântuirea separatã
de circumcizie era o doctrinã a Vechiului
Testament, Iacov citeazã din Amos 9:11-12.
Acest citat implicã câteva probleme.

Una din probleme se referã la text, pen-
tru cã Iacov citeazã aici un text similar
Septuagintei (VT în gr.), care diferã de textul
ebraic. Din ebraicã Amos 9:12 poate fi
tradus: „Ca ei sã stãpâneascã rãmãºiþa
Edomului ºi toate naþiunile care sunt che-
mate cu numele Meu.“ Dar Iacov foloseºte
substantivul oameni (sau „omenire“), nu
„Edom“, ºi verbul sã caute, nu „sã stãpâ-
neascã“.

Consoanele cuvinte lor „Edom“ ºi
„Adam“ sunt identice (’dm). Confuzia din-
tre vocale (adãugate mult mai târziu) este
uºor de înþeles. Singura deosebire în ebraicã
între „sã stãpâneascã“ (yâraš) ºi „sã caute“
(dâraš) este o consoanã. Textul pe care l-a
redat Iacov este poate mai fidel origina-
lului.

O altã problemã, cea mai importantã, se
referã la interpretare. Ce a vrut Amos sã
spunã atunci când a folosit acest verset, ºi
cum l-a folosit Iacov? Înainte de a trece la
interpretarea pasajului, trebuie sã facem câte-
va observaþii: (1) Iacov n-a spus cã Amos
9:11-12 a fost împlinit prin Bisericã; el pur
ºi simplu a afirmat cã lucrurile care se
întâmplau în Bisericã se potrivesc cu cuvin-
tele proorocilor din Vechiul Testament.
(2) Cuvântul „proorocilor“ este la plural,
ceea ce înseamnã cã acest citat din Amos
era reprezentativ pentru ceea ce au afirmat
profeþii în general. (3) Ideea centralã a lui
Iacov este clarã: mântuirea neevreilor fãrã
intervenþia Legii nu contravine profeþilor
Vechiului Testament. (4) Cuvintele dupã
aceea nu se regãsesc nici în textul Masoretic,
nici în Septuaginta; ambele texte conþin
expresia „în acea zi“. Orice interpretare a
pasajului trebuie sã ia în considerare aceºti
factori.

Cercetãtorii Bibliei interpreteazã aceste
versete în trei moduri. Cei care au o teologie
amilenistã spun cã noul cort (skçnçn) al lui
David este Biserica pe care Dumnezeu o
foloseºte pentru a predica neevreilor. Deºi la
prima vedere aceastã concepþie pare plauzi-
bilã, sunt câþiva factori care-i stau împotrivã.
(1) Verbul Mã voi întoarce (anastrepsô),
folosit în Faptele Apostolilor 15:16, înseam-
nã o întoarcere realã. Luca îl foloseºte doar în
5:22 („s-au întors“) ºi aici (nu îl foloseºte în
Evanghelia sa); în ambele cazuri în care
apare, descrie o apariþie fizicã literalã.
Deoarece Fiul lui Dumnezeu nu S-a întors
încã în trup, reconstrucþia cortului nu a avut
loc. (2) Lucrarea prezentã a lui Hristos în
ceruri nu este asociatã cu tronul davidic în
nici o altã parte din Noul Testament. El stã
acum la dreapta lui Dumnezeu (Ps. 110:1;
Rom. 8:34; Col. 3:1; Evr. 1:3; 8:1; 10:12;
12:2; 1 Pet. 3:22). Când Se va întoarce, El va
sta pe tronul lui David (2 Sam. 7:16; Ps. 89:4;
Mat. 19:28; 25:31). (3) Biserica era o tainã,
un adevãr care nu a fost revelat sfinþilor din
Vechiul Testament (Rom. 16:25; Ef. 3:5-6;
Col. 1:24-27); aºa cã Amos nu se referã la
Bisericã.

Faptele Apostolilor 15:12-18
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Un al doilea punct de vedere asupra
pasajului este cel al premileniºtilor. Conform
pãrerii lor, existã patru momente cronologice
în acest pasaj: Epoca prezentã a Bisericii („sã
aleagã din mijlocul lor [al neevreilor] un
popor care sã-I poarte numele“, Fapte 15:14),
reîntoarcerea lui Hristos la Israel (v. 16a),
instaurarea împãrãþiei davidice (v. 16b) ºi
întoarcerea neevreilor spre Dumnezeu (v.
17). Deºi aceastã interpretare este logicã, ea
prezintã câteva dificultãþi. (1) Citatul începe
prin cuvintele „Dupã aceea“. Premileniºtii
susþin cã Iacov a folosit aceastã expresie
pentru cã se potrivea mai bine propriei inter-
pretãri a pasajului. Dar pentru cã pasajul
începe prin „dupã aceea“ acest lucru înseam-
nã cã Iacov a citat sensul întregului pasaj din
Amos 9:11. Prin urmare, aceastã expresie nu
are legãturã cu versetul 15:14, ci cu Amos
9:18-10, care descrie Necazul cel Mare („o
vreme de necaz pentru Iacov“, Ier. 30:7).
(2) Dacã expresia temporalã „dupã aceea“ se
referã la Epoca prezentã în Amos 9:11,
înseamnã cã Amos a profeþit despre Bisericã
în Vechiul Testament.

Un al treilea punct de vedere, de ase-
menea premilenist, este probabil cel mai
plauzibil. Iacov susþine cã neevreii vor fi
mântuiþi în Mileniu, când Hristos Se va
întoarce ºi va ridica din nou cortul lui
David din prãbuºirea lui, expresie care se
referã la restaurarea naþiunii lui Israel. Amos
nu a spus cã neevreii trebuie sã fie circum-
ciºi. Câþiva factori susþin aceastã interpretare:
(1) Acest sens se încadreazã în scopul
Conciliului. Dacã neevreii vor fi mântuiþi în
Epoca Împãrãþiei (Mileniul), de ce ar trebui
sã devinã prozeliþi evrei prin circumcizie
în Epoca Bisericii? (2) Aceastã abordare se
potriveºte cu înþelesul expresiei „în vremea
aceea“ din Amos 9:11. Dupã Necazul cel
Mare (Amos 9:8-10), Dumnezeu va instaura
Împãrãþia mesianicã (Amos 9:11-12). Iacov
(Fapte 15:16) a interpretat expresia „în ziua
aceea“ în sensul urmãtor: „atunci când“
Dumnezeu împlineºte unul dintre lucruri
(Necazul cel Mare), îl va împlini ºi pe
celãlalt. În acest sens a folosit Iacov expresia
„dupã aceea“. (3) Aceastã interpretare dã
sens cuvântului „întâi“ din versetul 14.
Corneliu ºi casa lui au fost printre primii
neevrei care au devenit membri ai trupului
lui Hristos, Biserica. Mântuirea neevreilor
va culmina cu o mare binecuvântare pentru
ei în Mileniu (Rom. 11:12). (4). Mai mulþi
profeþi au profeþit mântuirea neevreilor
în Mileniu, precizeazã Iacov în Faptele

Apostolilor 15:15 (ex., Is. 42:6; 60:3; Mal.
1:11). 

15:19-21. Ca rezultat al acestei discuþii
teologice, Iacov a hotãrât sã se ia o decizie
practicã. El ºi-a spus propria pãrere (krinô,
lit. „a judeca“), cã Biserica n-ar trebui sã
punã greutãþi (parenochlein, „a supãra“;
folosit doar aici în NT) acelora dintre nea-
muri care se întorc la Dumnezeu. Este o
idee similarã cu a lui Petru din versetul 10. Ci
(alla, „dar“, o puternicã conjuncþie adversa-
tivã), sugereazã Iacov, sã li se trimitã o
scrisoare prin care sã li se prescrie un com-
portament etic care sã nu-i ofenseze pe cei
care urmau poruncile Vechiului Testament.

Neevreii trebuiau sã se fereascã de trei
lucruri: (a) de pângãririle idolilor („mâncare
pângãritã de idoli“, NIV ), (b) de curvie („imo-
ralitate sexualã“, NIV) ºi (c) de dobitoace
zugrumate ºi… sânge. Mulþi învãþãtori ai
Bibliei spun cã acestea sunt doar chestiuni
ceremoniale. Despre mâncarea pângãritã de
idoli se afirmã în versetul 29 cã reprezintã
„lucrurile jertfite idolilor“ (cf. 21:25).  Se mai
argumenteazã apoi cã aceastã problemã se
aseamãnã cu cea discutatã de Pavel în 1 Cor.
8-10). Abstinenþa de la imoralitatea sexualã
se referã la legile cãsãtoriei din Leviticul
18:6-20. Interdicþia de a mânca sânge este
consideratã o referire la Leviticul 17:10-14.
Conform acestei interpretãri, toate cele trei
interdicþii se referã la Legea ceremonialã.

Totuºi, este mai potrivit sã considerãm
aceste interdicþii probleme morale. Referirea
la hrana pângãritã de idoli ar trebui sã o
interpretãm în sensul pe care îl gãsim în
Apocalipsa 2:14, 20. Era o practicã uzualã
printre neevrei sã foloseascã templele idolilor
pentru banchete ºi sãrbãtori. Pavel condamnã
ºi el practica participãrii creºtinilor la acestea
(1 Cor. 10:14-22). Adulterul era un pãcat atât
de obiºnuit printre neevrei, încât devenise o
practicã acceptatã. Problema imoralitãþii a
persistat chiar ºi printre creºtini, dupã cum
reiese din poruncile Noului Testament
împotriva acestui pãcat (cf. 1 Cor. 6:12-18,
unde Pavel rãspunde argumentelor în
favoarea imoralitãþii). A treia interdicþie
merge mai departe decât Leviticul 17, ºi
anume la Geneza 9, unde Dumnezeu a fãcut
un legãmânt cu Noe, un „contract“ care este
în vigoare ºi astãzi. Acolo Dumnezeu le-a dat
oamenilor privilegiul de a se hrãni cu carne,
dar dupã ce a fost scurs sângele din ea.

Toate cele trei interdicþiile din Faptele
Apostolilor 15:20 pot fi cel mai bine interpre-
tate în sens etic sau moral. Dacã aºa stau
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lucrurile, ºi creºtinii de astãzi sunt respon-
sabili de aplicarea lor, evitând consumul de
alimente cu sânge sau de carne crudã.
Neparticipând la banchetele de la temple,
neimplicându-se în curvie sau neconsumând
alimente cu sânge în ele, creºtinii neevrei ar fi
respectat un înalt standard moral ºi nu i-ar fi
ofensat pe fraþii lor evrei. Existau evrei în
fiecare oraº care ar fi fost ofensaþi dacã
creºtinii nu ar fi urmat aceastã conduitã.
Aceºti evrei erau bine familiarizaþi cu aseme-
nea chestiuni de ordin moral.

15:22. Întreaga bisericã (cf. v. 12) a avut
posibilitatea sã-ºi exprime pãrerea pe aceastã
temã. Este interesant faptul cã au fost aleºi
doi martori pentru a-i însoþi pe Pavel ºi
Barnaba, astfel încât ambele pãrþi sã fie pro-
tejate (v. 2). Ei trebuiau sã confirme prin „viu
grai“ ceea ce li se scrisese (v. 27). Nimeni nu
putea susþine cã nu a existat o comunicare
clarã cu privire la acest subiect delicat.

Sila era unul din cei doi oameni. Aici
recunoaºtem stilul lui Luca de a aduce pe
neobservate în scenã pe cineva, dar care mai
târziu va deveni un personaj important (cf.
v. 40). Aceºtia doi oameni cu vazã, care erau
ºi „prooroci“ (v. 32), se pare cã reprezentau
douã grupuri ale bisericii din Ierusalim —
Iuda, probabil un frate a lui Iosif (cf. 1:23), îi
reprezenta pe evrei; iar Sila, un cetãþean
roman (cf. 16:37), îi reprezenta pe eleniºti.

15:23-29. Apostolii ºi presbiterii au
trimis o scrisoare în care au scris ce hotãrâse
Conciliul. Admiraþia bisericii faþã de Bar-
naba ºi Pavel este doveditã de cuvintele
prea iubiþii noºtri ºi de recunoaºterea fap-
tului cã Pavel ºi Barnaba ºi-au pus în joc
viaþa pentru Numele (cf. comentariilor de
la 3:16) Domnului nostru Isus Hristos (cf.
13:50; 14:5, 19). Este semnificativ faptul cã
scrisoarea face referire la „Duhul Sfânt“ con-
siderat „Principalul Inspirator“ în discernerea
adevãrului.

d. Delegaþia printre neevrei (15:30-35)
15:30-35. Contingentul din Ierusalim

împreunã cu Iuda ºi Sila s-au dus la Anti-
ohia (în NIV, „au coborât spre Antiohia“,
aceasta situându-se la un nivel mai jos decât
Ierusalimul) unde au dat epistola. Fraþii din
Antiohia au fost încurajaþi de scrisoare, dar ºi
de Iuda ºi Sila, care erau prooroci ºi care au
încurajat biserica mai departe ºi au întãrit-o
printr-un mesaj mai lung. Sfinþii din Antiohia
au apreciat lucrarea lui Iuda ºi Sila ºi i-au
lãsat sã se întoarcã cu binecuvântãri.

Cuvântul pace exprima dorinþa de bunãstare
pentru toate aspectele vieþii lor.

Versetul 34 este omis de câteva din ma-
nuscrisele greceºti importante. Poate cã un
scrib l-a adãugat mai târziu pentru a explica
decizia lui Sila (v. 40).

În urmãtoarele luni Pavel ºi Barnaba au
continuat sã lucreze printre sfinþii din
Antiohia.

4. CONFIRMAREA BISERICILOR DIN 
ASIA MICÃ (15:36-16:5)
[A doua cãlãtorie misionarã, 15:36-18:22]

a. Neînþelegerea dintre Pavel ºi Barnaba 
(15:36-41)
15:36-41. Mai târziu, când Pavel i-a pro-

pus lui Barnaba o cãlãtorie pentru vizitarea
bisericilor pe care le fondaserã în prima lor
cãlãtorie, Barnaba voia sã ia cu el ºi pe…
Marcu. Pavel n-a fost de acord cu aceastã
sugestie pentru cã Marcu îi pãrãsise anterior
în Pamfilia (cf. 13:13). Acest argument a dus
la neînþelegere, ºi neînþelegerea (paroxysmos,
„provocare, tulburare, stârnire“, rãdãcina
cuvântului „paroxism“) aceasta a fost destul
de mare ca sã-i facã sã se despartã. Dum-
nezeu însã ªi-a manifestat suveranitatea în
aceastã disputã ºi, în loc de o cãlãtorie misio-
narã, au fost douã — una spre Cipru la care
au participat Barnaba ºi Marcu, iar alta spre
Siria ºi Cilicia la care au participat Pavel ºi
Sila. Probabil cã atât Pavel cât ºi Barnaba au
fost corecþi în atitudinea pe care au avut-o
faþã de Marcu. Era prea curând ca Marcu sã
se încumete sã însoþeascã un apostol a cãrui
lucrare avea un caracter neevreiesc atât de
pronunþat, dar Barnaba a considerat în mod
corect ºi sincer cã vãrul lui, Marcu, avea un
mare potenþial încã nefolosit (cf. Col. 4:10;
2 Tim. 4:11; Filim. 24; 1 Pet. 5:13). Mai târ-
ziu Pavel a vorbit în termeni pozitivi despre
Barnaba (1 Cor. 9:6; Col. 4:10). Apostolul
Pavel îi datora mult lui Barnaba ºi se pare
cã au rãmas prieteni în ciuda neînþelegerii cu
privire la Marcu.

Nici Marcu, nici Barnaba, nu mai sunt
întâlniþi în Faptele Apostolilor dupã acest
eveniment; acelaºi lucru este adevãrat ºi
despre Petru dupã Conciliul de la Ierusalim
(Fapte 15).

Alegerea lui Sila, al cãrui nume roman
(în gr.) era Silvanus (2 Cor. 1:19; 1 Tes. 1:1;
2 Tes. 1:1; 1 Pet. 5:12) a fost o decizie înþe-
leaptã: (1) El era un reprezentant oficial al
bisericii din Ierusalim, trimis la Antiohia sã
prezinte hotãrârea Conciliului de la Ierusalim

Faptele Apostolilor 15:22-41
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(Fapte 15:22). (2) Era cetãþean roman
(16:37). (3) Era prooroc (15:32). (4) Bise-
rica din Antiohia îl cunoºtea bine, aºa cã
atât Pavel cât ºi Sila au fost încredinþaþi de
fraþi în  grija harului Domnului. (5) Pentru
cã Sila i-a servit ca secretar lui Pavel, se
poate conchide cã el cunoºtea bine limba
greacã (cf. 1 Pet. 5:12). Pavel ºi Sila au
misionat întãrind Bisericile (cf. Fapte
14:22; 15:32).

b. Circumcizia lui Timotei (16:1-5)
16:1-3. Timotei, a cãrui cetate natalã era

Listra, provenea dintr-o familie mixtã: era
fiul unei iudeice ºi avea un tatã Grec.
Probabil cã Timotei s-a convertit în timpul
lucrãrii lui Pavel în prima sa vizitã la Listra
(cf. 1 Tim. 1:2). Unii au sugerat cã el a fost
condus la credinþã de bunica sa Lois ºi de
mama sa Eunice (2 Tim. 1:5). În orice caz, el
a devenit protejatul lui Pavel. Datoritã bunei
reputaþii a lui Timotei (Fapte 16:2) Pavel a
vrut sã-l ia cu el, poate ca ajutor, aºa cum
fusese Marcu. Totuºi era o problemã. Evreii
cãrora Pavel le va predica evanghelia se vor
simþi ofensaþi dacã un om care avea o mamã
evreicã nu era circumcis. Aºa cã Pavel l-a
tãiat împrejur pe Timotei. Se pare cã el era
netãiat împrejur din cauza influenþei tatãlui
sãu.

Acþiunea pare sã contravinã concepþiei
lui Pavel din Galateni 2:3-5, unde el refuzã
sã-l lase pe Tit sã fie tãiat împrejur. Situaþia
însã era diferitã. În Galateni 2 subiectul era
metoda justificãrii; aici se punea problema
de a nu ofensa (cf. 1 Cor. 9:19-23). Desigur,
Conciliul de la Ierusalim a convenit cã
circumcizia nu era necesarã pentru mântuire
(Fapte 15:10-11, 19). În Fapte 16, Pavel a
procedat aºa pentru binele lucrãrii; a fost o
acþiune înþeleaptã.

16:4. Pe când trecea prin cetãþi, învãþa
pe fraþi sã pãzeascã hotãrârile luate de
Conciliul de la Ierusalim (15:23-29). Presu-
punând cã Pavel a scris Epistola cãtre
Galateni dupã prima cãlãtorie misionarã, dar
înainte de Conciliul de la Ierusalim, prezen-
tarea deciziei era o confirmare puternicã a
evangheliei pe care o predica ºi despre care a
scris.

16:5. Cu un alt „raport al progresului“
(cf. Introducerea), Luca a mai încheiat o
secþiune a cãrþii sale. Expresia se întãreau
(estereounto, „fãcut solid sau ferm“) diferã
de sinonimul epistçrizô („a întãri“; în 14:22;
15:32, 41).

C. Extinderea Bisericii în zona Mãrii Egee 
(16:6-19:20)

1. CHEMAREA ÎN MACEDONIA (16:6-10)
16:6-7. Cãlãuzirea lui Dumnezeu a avut

mai întâi un aspect negativ. Grupul misionar
a încercat mai întâi sã meargã spre vest, în
provincia Asia, a cãrei capitalã era Efesul.
Dar au fost nevoiþi sã treacã prin þinutul
Frigiei ºi Galatiei (cf. 18:23). Probabil cã era
vorba de regiunea frigianã din Galatia. Au
pornit apoi spre nord ºi, ajunºi lângã Misia
se pregãteau sã intre în Bitinia, dar din nou
au fost opriþi de Duhul lui Isus. Cum le-au
fost comunicate aceste interdicþii nu este
precizat. Poate cã prin circumstanþe, printr-un
cuvânt profetic, printr-o vedenie sau prin
alte fenomene. În orice caz, Dumnezeu a
hotãrât ca oamenii din Efes ºi Bitinia sã
audã evanghelia mai târziu (cf. 18:19-21, 24-
19:41; 1 Pet. 1:1).

16:8-9. În cele din urmã, la Troa, un oraº
port la Marea Egee, lângã locul anticei Troia,
Dumnezeu le-a dat ºi o îndrumare pozitivã
noaptea când Pavel a avut o vedenie.
Macedonia era o provincie romanã senato-
rialã, corespunzând în mare mãsurã nordului
Greciei de astãzi.

16:10. Prima secþiune din Faptele Apo-
stolilor în care se foloseºte persoana întâi
plural începe aici, indicând faptul cã Luca
s-a alãturat ºi el grupului format din Pavel,
Sila ºi Timotei. Cum, de ce ºi unde li s-a
alãturat nu se precizeazã. 

2. CONFLICTE ÎN MACEDONIA 
(16:11-17:15)

a. La Filipi (16:11-40)
(1) Convertirea Lidiei (16:11-15) 
16:11. Cãlãtoria de la Troa la Samotra-

cia ºi la Neapolis, cetatea port pentru Filipi,
a fost rapidã, ceea ce însemna cã au avut vânt
favorabil (cf. 20:6, unde cãlãtoria în direcþia
opusã le-a luat cinci zile).

16:12. Din Neapolis misionarii au cãlã-
torit 15 kilometri pe Via Egnatia, Drumul
Egnatian, spre Filipi, oraº despre care Luca
spune cã este colonie romanã ºi cea dintâi
cetate dintr-un þinut al Macedoniei. Este
foarte clar cã Luca a arãtat cât era de mândru
de aceastã cetate pe care a ajuns sã o
iubeascã. Unii susþin cã el a crescut ºi a urmat
ºcoala de medicinã aici. Filipi, care la început
se chema Crenides („Fântâni“) a fost cuceritã
de Filip al Macedoniei, care a redenumit-o cu
numele sãu. În 168 î.Hr. Filipi a devenit o
posesiune romanã. Dupã ce Marc Antoniu ºi

Faptele Apostolilor 16:1-12

390

Fapte.qxd  04.01.2005  22:01  Page 390



Faptele Apostolilor

391

M
es

in
a

S
ira

cu
za

R
om

a

P
ut

eo
li

M
ar

ea
 T

ire
ni

an
ã

M
ar

ea
 

A
dr

ia
tic

ã

M
ar

ea
 N

ea
gr

ã

M
ar

ea
 M

ed
ite

ra
nã

Li
m

an
ur

i B
un

e

IT
A

LI
A

S
IC

IL
IA M
A

LT
A

C
R

E
TA

LI
B

IA

IL
IR

IA
M

O
E

S
IA

TR
A

C
IA

M
A

C
E

D
O

N
IA

B
IT

IN
IA

G
A

LA
ÞI

A

C
IL

IC
IA

SIRIA

P
O

N
T

C
A

PA
D

O
C

IA

M
IS

IA

A
S

IA

P
IS

ID
IA

LI
C

IA
PA

M
FI

LI
A

C
IP

R
U

E
G

IP
T

A
R

A
B

IA

A
D

O
U

A
C

Ã
LÃ

TO
R

IE
M

IS
IO

N
A

R
Ã

 A
LU

I P
AV

E
L

Tr
ei

 C
âr

ci
um

i R
eg

ia

Fi
lip

i
A

m
fip

ol
is

Te
sa

lo
ni

c

B
er

ea C
or

in
t

C
he

nc
re

a
A

te
na

P
er

ga
m

Tr
oa

N
ea

po
le

A
po

lo
ni

a

La
se

a

FR
IG

IA

A
so

s
M

iti
le

ne
Ti

at
ira

S
m

irn
a

Fi
la

de
lfi

a
S

ar
de

s
La

od
ic

ea
C

ol
os

e
E

fe
s M
ile

t
C

ni
d

M
ira

A
le

xa
nd

ria

0
16

0
32

0
48

0

km

G
az

a

Io
pe

C
ez

ar
ea

P
to

le
m

ai
sTi

r

S
id

on

Patara

Ie
ru

sa
lim

D
am

as
c

A
nt

io
hi

a

Li
st

ra
Ic

on
ia

S
el

eu
ci

a

Ta
rs

D
er

be

Fo
ru

m
ul

 lu
i

A
pi

u

Fapte.qxd  04.01.2005  22:01  Page 391



Octavian i-au înfrânt pe Brutus ºi Cassius,
asasinii lui Iuliu Cezar, lângã Filipi în 42 î.Hr.,
cetatea a fost transformatã în colonie romanã.
Acest lucru i-a oferit privilegii speciale (ex.,
taxe mai mici) dar cel mai important aspect
este cã a devenit un fel de Romã „transplan-
tatã“ (cf. comentariilor despre Filipi din
Introducere la Fil.). Scopul principal al
coloniilor era unul militar, pentru cã liderii
romani considerau cã este înþelept sã aibã
cetãþeni romani ºi simpatizanþi în locurile
strategice. Aºa cã Octavian (care a devenit
Cezar Augustus, primul împãrat roman, în 27
î.Hr.) a adus mai mulþi coloniºti (în primul
rând foºti soldaþi) la Filipi dupã ce l-a învins
pe Antoniu la Actium, pe coasta de vest a
Greciei, în 31 î.Hr.

16:13. Populaþia evreiascã din Filipi nu
era prea numeroasã, deoarece aici nu exista
sinagogã; pentru existenþa unei sinagogi erau
necesari zece bãrbaþi. Locul de rugãciune
(cf. v. 16), care putea fi un loc în aer liber sau
o clãdire simplã, se afla pe un râu numit
Gangite, la aproximativ trei kilometri vest de
oraº.

Misionarii le-au prezentat evanghelia
femeilor care erau adunate laolaltã.

16:14. Lidia era vânzãtoare de pur-
purã. Aceastã culoare era obþinutã de la un
crustaceu, murex, sau din rãdãcina unei
plante. Era din Tiatira, o cetate cunoscutã
pentru comerþul pe care-l fãcea în Asia Micã
(cf. comentariilor despre Tiatira din Apoc.
2:18-29). Lidia era o femeie temãtoare de
Dumnezeu („închinãtoare înaintea lui Dum-
nezeu“, NIV) un termen folosit pentru neevreii
(ex., Corneliu [Fapte 10:2], cei din Tesalonic
[17:17]) care nu erau prozeliþi la iudaism, dar
care se închinau lui Iehova. Chiar ºi aºa, ei nu
fãceau parte din Biserica Noului Testament,
trupul lui Hristos. Domnul i-a deschis inima
(cf. Luca 24:45) ca sã ia aminte la cele ce
spunea Pavel. Din nou Luca accentueazã
suveranitatea lui Dumnezeu în mântuirea
oamenilor (cf. Fapte 13:48).

16:15. Apoi Lidia a fost botezatã, pro-
babil la scurt timp dupã ce a crezut în Hristos.
Ea ºi casa ei este o expresie care se poate
referi la servitorii ei, dar la fel de bine ºi la
copiii ei, dacã era vãduvã. Alte persoane din
Noul Testament care au venit la Hristos cu
toatã „casa“ lor sunt: Corneliu (10:24, 44),
temnicerul din Filipi (16:31), Crisp (18:8),
Aristobul (Rom. 16:10), Narcis (Rom. 16:11)
ºi Stefana (1 Cor. 1:16).

Faptul cã era o femeie cu o avere consi-
derabilã se vede din cât de mare era casa ei.
Era suficient de mare sã poatã gãzdui patru

oameni pe lângã cei ai casei, fãrã sã fie
stingheriþi (cf. Fapte 16:40).

(2) Eliberarea ghicitoarei 
16:16-18. Câþiva oameni exploatau o

roabã care era posedatã de un demon ºi care
putea sã ghiceascã viitorul. Cuvintele un duh
de ghicire traduc douã cuvinte greceºti: „un
duh, un piton“. Acest sens ne duce cu gândul
la cetatea greceascã Delfi, unde se credea cã
zeul Apolo s-a întrupat sub forma unui ºarpe
piton. Se credea cã marea preoteasã de la
Delfi era posedatã de Apolo ºi de aceea era
capabilã sã prezicã viitorul; prin urmare,
oricine era posedat de spiritul lui piton putea
prevedea evenimentele viitoare. Este cert cã
un demon îi dãdea unei astfel de persoane
puterea de a ghici. Demonii se foloseau de cei
ce se închinau dumnezeilor falºi (cf. 17:23;
1 Cor. 10:20).

Roaba l-a urmat pe Pavel ºi pe însoþi-
torii lui ºi le striga (timpul imperfect) cine
sunt (robii Dumnezeului Celui Preaînalt) ºi
ce predicau (vestesc calea mântuirii). Deºi
afirmaþiile ei erau adevãrate, evanghelia lui
Hristos ar fi avut de suferit prin asocierea cu
o roabã posedatã de un demon. Aºa cã dupã
mai multe zile, Pavel a scos demonul afarã
vorbind direct duhului. (Alte cazuri de victo-
rie asupra forþelor oculte în Fapte se gãsesc
la 8:9-24; 13:6-12; 19:13-20.)

(3) Convertirea temnicerului (16:19-34). 
16:19-21. Fiecare colonie romanã era

guvernatã de doi conducãtori, numiþi douviri
în latinã. Termenul dregãtorilor este tradu-
cerea lui stratçgois, echivalentul grecesc al
cuvântului latin.

Acuzaþia pe care stãpânii roabei au
adus-o lui Pavel ºi Sila privea prejudiciul pe
care l-au suferit. Cu puþin timp înainte de
acest incident, împãratul Claudiu îi expulzase
pe evrei din Roma (18:2). Filipi, o colonie
romanã, a adoptat o atitudine de antisemi-
tism. Aceasta explicã ºi de ce Timotei ºi Luca
nu au fost duºi în faþa autoritãþilor. Timotei
era pe jumãtate neevreu (16:1), iar Luca era
probabil neevreu.

Mai mult, Pavel ºi Sila au fost acuzaþi
cã tulburã cetatea prin faptul cã vestesc
niºte obiceiuri pe care noi, Romanii nu
trbuie… sã le primim. Roma permitea oa-
menilor din coloniile ei sã aibã propria lor
religie, dar nu sã facã prozeliþi printre cetã-
þenii romani. Conducãtorii civili nu puteau
face distincþia între iudaism ºi creºtinism (cf.
18:14-15), aºa cã ei au considerat predicarea
lui Pavel ºi a lui Sila o infracþiune flagrantã
împotriva unei legi imperiale.

Faptele Apostolilor 16:13-21
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16:22. Norodul i-a forþat ºi dregãtorii
au pus sã le smulgã hainele de pe ei ºi au
poruncit sã-i batã cu nuiele. Verbul tradus
„sã-i batã“ derivã din rhabdizô, care înseamnã
„a bate cu nuiaua“. Aceasta era una din cele
trei bãtãi la care se referã Pavel în 2 Corinteni
11:25, singurul loc în care mai apare acest
verb în Noul Testament.

16:23-24. Pavel ºi Sila au primit multe
lovituri ºi apoi dregãtorii i-au aruncat în
temniþã. Ce primire în prima cetate euro-
peanã în care au predicat evanghelia! Tem-
nicerul, care a primit ordine stricte nu a vrut
sã-ºi asume nici un risc, deci i-a aruncat în
temniþa din lãuntru (probabil o carcerã sub-
teranã, sau cel puþin cea mai sigurã celulã) ºi
le-a bãgat picioarele în butuci.

16:25. Faptul cã Pavel ºi Sila au cântat în
temniþã conferã o semnificaþie specialã temei
bucuriei din Faptele Apostolilor (Ps. 42:8;
„noaptea cântam laudele Lui“). Ei se rugau
ºi cântau cântãri de laudã care au fost
auzite nu doar de Dumnezeu ci ºi de toþi cei
închiºi.

16:26. Aceastã eliberare supranaturalã
ne aminteºte de experienþa asemãnãtoare a lui
Petru (cf. 5:18-20; 12:3-11). Fãrã îndoialã cã
era o experienþã neobiºnuitã în toiul nopþii în
temniþã — cutremurul de pãmânt, temeliile
temniþei s-au zguduit, uºile s-au deschis ºi
s-au dezlegat legãturile fiecãruia. 

16:27-28. Pentru cã temnicerul era
responsabil pentru orice evadare dintre cei
închiºi (cf. 12:19), a scos sabia ºi era sã se
omoare. Dar Pavel, vãzându-i intenþia, l-a
asigurat cã deþinuþii erau toþi aici. Poate cã
ceilalþi deþinuþi erau atât de impresionaþi de
Dumnezeul lui Pavel ºi a lui Sila încât nu au
îndrãznit sã fugã!

16:29-30. Mergând în celula lui Pavel ºi
a lui Sila, temnicerul… tremurând… le-a
zis: Domnilor, ce trebuie sã fac cã sã fiu
mântuit? Aceastã întrebare era plinã de sem-
nificaþie. Era necesar ca el sã înþeleagã ceea
ce a cerut. Fãrã îndoialã cã el auzise despre
vindecarea roabei ºi despre afirmaþia ei cã
aceºti oameni sunt robii lui Dumnezeu ºi
aduc mesajul mântuirii (v. 17). Este, de
asemenea, posibil sã fi auzit rugãciunile ºi
cântãrile lui Pavel ºi Sila (v. 25). Teribilul
cutremur de pãmânt ºi iminenta posibilitate
a evadãrii deþinuþilor, precum ºi cuvintele lui
Pavel prin care l-a asigurat cã erau toþi acolo,
l-au determinat sã întrebe cum poate fi mân-
tuit.

16:31-32. Versetul 31 este un pasaj cheie
despre mesajul credinþei. Tot ceea ce este

necesar pentru justificare este credinþa în
Domnul Isus. Temnicerul a întrebat ce
trebuie sã facã. Rãspunsul a fost cã nu era
nevoie de nici o faptã; trebuia doar sã creadã
în Isus care este Domnul.

Cuvintele tu ºi casa ta se referã la mem-
brii casei lui care aveau vârsta necesarã pen-
tru a putea crede ºi a fi astfel mântuiþi (cf.
v. 34) dacã se încredeau în Hristos. Fiecare
membru al casei trebuia sã creadã pentru a fi
mântuit.

16:33. Temnicerul… le-a spãlat rãnile
lui Pavel ºi Sila (cf. v. 23) — un lucru uimi-
tor pe care un temnicer îl fãcea pentru niºte
deþinuþi. Prin botezul în apã el ºi toþi ai lui au
mãrturisit cã pãcatele lor au fost spãlate.

16:34. Temnicerul i-a dus în casã pe
foºtii deþinuþi ºi i-a hrãnit. Casa lui s-a bucu-
rat. Bucuria este încã o datã o dovadã a vic-
toriei evangheliei.

(4) Eliberarea lui Pavel ºi Sila (16:35-40). 
16:35-36. Se pare cã temnicerul i-a adus

pe Pavel ºi pe Sila înapoi în temniþã. Motivul
pentru care dregãtorii s-au rãzgândit nu este
precizat. Poate cã au fost impresionaþi de
cutremurul de pãmânt sau poate cã au reflec-
tat mai mult ºi au înþeles cât de nedrepþi au
fost.

16:37-40. Cererea lui Pavel ca dregãtorii
sã-i scoatã afarã pe el ºi pe Sila poate fi o
recunoaºtere a nevinovãþiei lor. Dar se poate
ca ea sã fi avut scopul de a feri Biserica din
Filipi de alte necazuri. Cu siguranþã însã cã
aceasta a conferit credincioºilor mai multã
protecþie în faþa autoritãþilor.

De ce oare a aºteptat Pavel atât de mult
pentru a menþiona faptul cã sunt cetãþeni
romani? Poate cã din cauza vacarmului din
timpul judecãrii (v. 19-22) el nu a fost auzit.
Sau poate cã Pavel a aºteptat un moment mai
potrivit pentru a da aceastã informaþie.
Nãscut ca cetãþean „roman“ (22:28), Pavel
avea anumite drepturi, inclusiv dreptul la un
proces public. Nici un cetãþean roman nu
putea fi biciuit. În doar douã locuri din
Faptele Apostolilor Pavel a fost nedreptãþit
sau ameninþat de neevrei — în Filipi ºi în
Efes (19:23-41). În ambele ocazii au fost
atinse diverse interese ale unor oameni ºi de
fiecare datã Pavel a fost apãrat de un oficial
roman. Dupã ce au fost eliberaþi din închi-
soare, Pavel ºi Sila i-au vãzut ºi mângâiat
pe fraþi în casa Lidiei (cf. 16:15).

Cu plecarea lui Pavel se încheie prima
secþiune în care Luca foloseºte persoana întâi
plural, fapt care aratã cã el a rãmas la Filipi
(cf. ei în 16:40). 
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b. La Tesalonic (17:1-9)
17:1. Distanþa de la Filipi la Tesalonic

era de aproximativ 160 de kilometri, cu
Amfipoli ºi Apolonia situate la intervale de
aproximativ 50 de kilometri pe Via Egnatia.
Cu siguranþã cã nu existau sinagogi în aceste
douã oraºe în care Pavel nu s-a oprit. O sina-
gogã era un loc foarte bun pentru vestirea
evangheliei (cf. v. 10), aºa cã Pavel a rãmas
la Tesalonic, astãzi Salonic, pentru a predica.

17:2. Referirea la trei zile de Sabat nu
înseamnã cã grupul de misionari a stat doar
trei sãptãmâni în Tesalonic. Pavel s-a ocupat
de evrei timp de trei sabate ºi apoi s-a întors
spre neevrei ºi a lucrat printre aceºtia timp
de alte câteva sãptãmâni. Existã trei argu-
mente care susþin acest punct de vedere:
(1) Biserica din Filipi i-a trimis bani lui Pavel
de cel puþin douã ori în timpul acestei vizite
(Fil. 4:15-16), lucru ce presupune o ºedere
mai îndelungatã de trei sãptãmâni. (2) În
plus, Pavel a lucrat  ºi el pentru a se întreþine
(1 Tes. 2:9; 2 Tes. 3:7-10). Acest fapt poate fi
un indiciu cã a trecut o perioadã mai lungã
pânã la sosirea ajutorului din Filipi. (3) Cei
mai mulþi dintre convertiþii din Tesalonic nu
proveneau din sinagogã, ci erau neevrei care
fuseserã adânc înrobiþi de idolatrie (cf. 1 Tes.
1:9).

17:3-4. Predicarea lui Pavel ºi Sila, prin
care L-au identificat pe Isus Cel crucificat
ºi înviat cu Hristosul (Mesia), a dat rezultate:
unii dintre ei („Iudei“ NIV). O mare mul-
þime de Greci temãtori de Dumnezeu (cf.
16:14, unde acelaºi cuvânt grecesc este folosit
pentru Lidia, care era „temãtoare de Dumne-
zeu“; cf. acelaºi cuvânt în 17:17) ºi multe
femei de frunte (cf. v. 12) au crezut. Mesajul
evangheliei a fost primit de oameni de
diverse naþionalitãþi ºi din poziþii sociale.

17:5. Luca menþioneazã acest incident
pentru  a sublinia cã evreii continuau sã res-
pingã evanghelia. Iason era probabil cel care
i-a adãpostit pe Pavel ºi Sila. Iudeii inten-
þionau sã-i gãseascã pe Pavel ºi Sila ca sã-i
aducã afarã la norod. Tesalonicul era o
cetate liberã, ceea ce însemna cã putea
decide în problemele locale ºi nu se supunea
administraþiei provinciale în aceste chestiuni.
Pe lângã conducãtorii locali, Tesalonicul mai
avea ºi adunarea sa localã numitã dçmos,
cuvântul tradus aici „norod“ (vezi NIV,
notele de   subsol; cf. 19:30 [„mulþime“], 33
[„popor“] unde mai apare acest substantiv).

17:6-7. Pentru cã cei din mulþime nu
i-au gãsit pe Pavel ºi Sila, i-au târât pe Iason
ºi pe vreo câþiva fraþi ºi i-au acuzat înaintea

dregãtorilor cetãþii (politarchas, lit., „con-
ducãtorii cetãþii“). În cetãþile Macedoniei
aceºtia formau consiliul cetãþii. Acuzaþia era
îndreptatã împotriva lui Iason (poate o rudã
a lui Pavel; cf. Rom. 16:21) pentru cã i-a
gãzduit pe oamenii aceºtia care au rãscolit
lumea — evident o exagerare — ºi pentru
cã ei toþi lucreazã împotriva poruncilor
Cezarului ºi spun cã este un alt împãrat:
Isus. Aceastã ultimã acuzaþie este semnifi-
cativã, pentru cã ea aratã cã iudeii erau în
spatele acestei acþiuni a mulþimii (cf. 17:5);
numai ei puteau cunoaºte destule lucruri
despre teologia lui Pavel pentru a lansa o
asemenea acuzaþie. (Iudeii Îl acuzaserã ºi pe
Isus cã susþinea cã este „un împãrat“; Luca
23:2.) Mai mult de atât, ea reflecta ºi pre-
dicarea lui Pavel. Aºa cum aratã Epistolele
cãtre Tesaloniceni, Pavel a proclamat instau-
rarea Împãrãþiei mesianice la revenirea lui
Hristos (1 Tes. 3:13; 5:1-11; 2 Tes. 1:5-10;
2:14; cf. Luca 23:2; Ioan 18:33-37).

17:8-9. Iudeii au turburat norodul
(etaraxan, „agitat, tulburat, deranjat“; cf.
Ioan 11:33; Fapte 16:20) ºi pe dregãtorii
cetãþii deoarece nu i-au gãsit pe Pavel ºi Sila
(17:6), cei care au cauzat problema din
cetatea lor. Un zãlog însemna garanþia cã
Pavel ºi Sila vor pleca din oraºul lor ºi cã nu
se vor mai întoarce. Dacã s-ar mai fi produs
ºi alte tulburãri, lui Iason ºi celorlalþi li s-ar
fi reþinut definitiv banii care reprezentau
zãlogul. Garanþia cerutã poate explica de ce
Pavel a fost oprit sã se întoarcã (1 Tes. 2:18).
În ciuda acestui fapt, creºtinii din Tesalonic
au proclamat cu multã îndrãznealã evanghelia
(1 Tes. 1:7-19; cf. 2:14-16).

c. La Berea (17:10-15)
17:10. La adãpostul întunericului (cf.

altei ocazii în care Pavel a scãpat noaptea;
9:25), fraþii au trimes de îndatã, noaptea,
pe Pavel ºi pe Sila la Berea. Poate cã
Timotei i-a însoþit sau poate cã li s-a alãturat
la Berea mai târziu (cf. 17:14). Berea se afla
la aproximativ 75 de kilometri la sud-vest de
Tesalonic, pe panta esticã a unui munte.
Berea era situatã în drumul spre Ahaia,
provincie care corespunde sudului Greciei de
astãzi. Sopater era din Berea (20:4). Ca de
obicei, Pavel ºi Sila au intrat în sinagoga
Iudeilor (cf. 17:2, 17; 18:4, 19; 19:8).

17:11-12. Evreii din Berea aveau o
inimã mai aleasã decât cei din Tesalonic.
Ei au primit mesajul lui Pavel cu toatã râvna
ºi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca sã
vadã dacã ce li se spunea este aºa. Aceºti
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evrei erau diferiþi de cei din Tesalonic, unde
unii au crezut (v. 4), dar mulþi dintre ei au fost
geloºi pe Pavel ºi au creat tulburare. Interesul
celor din Berea s-a materializat în multe con-
vertiri, atât dintre evrei cât ºi dintre greci.
Interesant este cã multe dintre femeile cu
vazã, atât din Tesalonic cât ºi din Berea, L-au
primit pe Hristos (v. 4, 12). 

17:13-14. Încã o datã evreii necredin-
cioºi (din Tesalonic) au determinat expulza-
rea lui Pavel. Sã tulbure, derivã din acelaºi
cuvânt grecesc folosit în versetul 8 în expre-
sia „au tulburat“. Sila ºi Timotei au rãmas
în Berea pentru a ajuta la consolidarea
proaspetei biserici, în timp ce Pavel a plecat
spre sud.

17:15. Cum a ajuns Pavel pânã la Atena,
pe mare sau pe uscat, nu putem ºti. Oricum
câþiva fraþi îl însoþeau pentru a-i asigura
sosirea în bune condiþii. Pavel le-a cerut
prietenilor sã le dea instrucþiuni lui Sila ºi  lui
Timotei… sã vinã cât mai curând la el.

Este clar din 1 Tesaloniceni 3:1-2, 6 cã
Sila ºi Timotei s-au întâlnit cu el la Atena.
Apoi Sila a fost însãrcinat de Pavel sã pãrã-
seascã Atena ºi sã-l întâlneascã la Corint (cf.
Fapte 18:1-5).

3. CRUCIADA DIN AHAIA (17:16-18:18)
a. La Atena (17:16-34)

17:16. Gloria Greciei din secolele al
V-lea ºi al IV-lea î.Hr. decãzuse în zilele lui
Pavel ºi chiar Atena, mândrul centru al
elenismului, trecuse de perioada de înflorire.
Dar chiar ºi aºa era încã un centru cultural
vital, cu o universitate faimoasã în toatã
lumea. Multe din clãdirile sale celebre au fost
construite în zilele lui Pericle (461-429 î.Hr.).
Oricât de frumoase erau arhitectura ºi arta,
Pavel nu s-a putut bucura de ele pentru cã i se
întãrâta duhul la vederea acestei cetãþi
pline de idoli. Arta Atenei reflecta religia ei.
Capitala intelectualã a lumii era plinã de ido-
latrie.

17:17. În aceastã cetate Pavel a purtat
un rãzboi spiritual pe douã fronturi: în si-
nagogã ºi în piaþã. În sinagogã el folosea
metoda obiºnuitã de abordare, dovedind din
Vechiul Testament cã Isus este Mesia (cf. v.
2-3). În aceastã sinagogã se întâlnea cu
Iudeii ºi cu oamenii temãtori de Dumnezeu
dintre neevrei (cf. v. 4). În piaþã (agora,
centrul vieþii civice), unde filozofii dezbãteau
ºi îºi prezentau punctele de vedere, Pavel
stãtea de vorbã… cu aceia pe care-i întâl-
nea.

17:18. Primii adversari ai lui Pavel din
agora au fost filosofii epicurieni ºi stoici.
Epicurienii, urmaºi ai lui Epicur (341-270
î.Hr.) spuneau cã þinta supremã a omului este
plãcerea ºi fericirea. Ei credeau cã plãcerea
este atinsã prin evitarea exceselor ºi a fricii
de moarte, prin cãutarea liniºtii, prin elibe-
rarea de durere ºi prin iubirea oamenilor. Ei
credeau cã dacã zeii existau, ei nu se ameste-
cau în evenimentele umane.

Stoicii, pe de altã parte, erau urmaºii lui
Zeno (aprox. 320-250 î.Hr.) ºi au primit
numele de la porticul pictat sau stoa, locul
tradiþional în care Zeno îºi dãdea învãþãtura
în Atena. Panteiºti în concepþie, ei credeau cã
istoria este condusã de un mare „Scop“. Res-
ponsabilitatea omului era sã se conformeze
acestui Scop atât în tragediile vieþii, cât ºi în
momentele de triumf. Este evident cã aceastã
concepþie despre viaþã, deºi producea anu-
mite calitãþi nobile, dãdea naºtere la mândrie
ºi la autosuficienþã.

Când aceºti filozofi l-au întâlnit pe Pavel,
au intrat în vorbã cu el. ªi unii ziceau: „Ce
vrea sã spunã palavragiul aceasta?“ „Au
intrat în vorbã“ („disputã“, NIV) traduce
cuvântul syneballon (lit., „a azvârli cu“, i.e.,
a arunca încoace ºi încolo cu idei). Pavel a
folosit un mod de abordare puþin diferit de
cel folosit în sinagogi. Acolo el discuta (die-
legeto, „discuta, conversa“, v. 17; cf. acelu-
iaºi cuvânt în v. 2; 18:4, 19; 19:8). Cuvântul
tradus „palavragiu“ este spermologos (lit.,
„culegãtor de grãunþe“). Cuvântul desemnea-
zã pe cineva care, la fel ca pãsãrile care culeg
grãunþe, iau câteva învãþãturi de aici, altele de
acolo, iar apoi le prezintã altora ca ºi cum ar
fi ale lui. Alþii au spus cã vesteºte niºte dum-
nezei strãini. Reacþia lor a fost cauzatã de
incapacitatea lor de a înþelege doctrina lui
Pavel despre Hristos ºi despre învierea Sa;
aceasta era total strãinã modului lor de a
gândi (cf. 17:31-32).

17:19-21. Areopag, literal „Colina lui
Ares“, era locul de adunare al Consiliului
Areopagului, forul suprem în rezolvarea pro-
blemelor legislative ºi judiciare din Atena. În
Epoca Apostolicã puterea acestuia se reducea
la supravegherea religiei ºi a educaþiei.

Existã unele incertitudini cu privire la locul
în care se aduna acest consiliu în vremea lui
Pavel. Unii cred cã se aduna pe tradiþionala
Colinã a lui Marte, în spatele agorei ºi foarte
aproape de partea vesticã a Acropolei. Alþii
spun cã se întrunea în Stoa Basileios, o
clãdire din agora. Consiliul dorea sã afle
despre aceastã învãþãturã nouã a lui Pavel,
care le suna ciudat la  auz. În Atena, centrul
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intelectual al lumii antice, Atenienii ºi
strãinii care locuiau acolo îºi petreceau
vremea spunând ºi ascultând ceva nou.
Aceastã deschidere faþã de idei noi i-a oferit
lui Pavel ocaziea de a predica mesajul sãu.

17:22. Începând cu acest verset (ºi pânã
în v. 31) avem o altã „mostrã de predicã“ a
lui Pavel (cf. 13:16-41; 14:15-18; 20:18-35).
Ei ne aratã cum se adresa Pavel intelectualilor
pãgâni. Þinta mesajului sãu era clarã: Dum-
nezeu Creatorul, care S-a revelat pe Sine în
creaþie, le poruncea acum tuturor oamenilor
sã se pocãiascã, pentru cã fiecare va da soco-
tealã în faþa lui Isus Hristos, pe care Dum-
nezeu L-a înviat din morþi.

Discursul lui Pavel conþine trei pãrþi:
(a) introducerea (17:22-23), (b) Dumnezeul
necunoscut (v. 24-29) ºi (c) mesajul din
partea lui Dumnezeu (v. 30-31).

Pavel a început cu înþelepciune arã-
tându-le cã ºtie cã sunt foarte religioºi.
Aceste douã cuvinte traduc grecescul deisi-
da-imonesterous, de la deidô („a se teme sau
a venera“), daimôn („zeitãþi, spirite rele“) ºi
stereos („neclintit, ferm“). Ideea este cã
atenienii erau neclintiþi ºi rigizi în venerarea
zeitãþilor lor. Acest cuvânt a fost ales cu
multã grijã. Auzindu-l, acei bãrbaþi atenieni
s-au gândit la zeitãþile lor. În mod subtil însã,
Pavel le-a sugerat cã zeitãþile lor erau spirite
rele sau demoni. În spatele idolilor stau
demonii (cf. comentariilor de la 16:16). 

17:23. Atenienii, care se temeau sã nu
neglijeze vreo zeitate în actele lor de vene-
raþie, au dedicat un altar unui dumnezeu
necunoscut. Pavel nu se referã aici la altar,
ci la ignoranþa lor în privinþa adevãratului
Dumnezeu.

17:24. Pentru cã Dumnezeu este Cel
care a fãcut lumea, El este suveran peste
tot — Domnul cerului ºi al pãmântului
(cf. 14:15; cf. Ps. 24:1). Un Dumnezeu atât de
mare nu locuieºte în temple construite de
oameni, aºa cum credeau atenienii despre zeii
Greciei (cf. cuvintelor lui ªtefan din Fapte
7:48-50).

17:25. Dumnezeu este superior tem-
plelor omeneºti, nu are trebuinþã de nimic
ºi nu este slujit de mâini omeneºti. Acest
adevãr a atras atenþia epicurienilor, care
credeau cã zeul sau zeii care existã erau
deasupra evenimentelor umane.

Ultima parte a versetului, care aratã cã
Dumnezeu a dat viaþã oamenilor (cf. v. 28) ºi
le-a asigurat împlinirea nevoilor materiale
(cf. 14:17), era conformã cu filozofia stoi-
cilor, care credeau cã trebuie sã-ºi supunã

vieþile „Scopului“ Cosmosului. Astfel Pavel
a þinut seama de concepþiile ascultãtorilor sãi
ºi le-a spus cã acestea erau niºte concepþii
false despre adevãr.

17:26. Dintr-unul singur este o expresie
care se referã la Adam. Ea dãdea o grea lovi-
turã mândriei atenienilor; ºi ei îºi aveau origi-
nea în acelaºi act creator ca toþi ceilalþi. Unul
din scopurile creaþiei a fost popularea plane-
tei (Gen. 1:28).

Dumnezeul suveran, în omnipotenþa Sa,
a hotãrât istoria (anumite vremi) ºi graniþele
(hotare) naþiunilor (cf. Deut. 32:8). Grecia
nu era singura naþiune de pe faþa pãmântu-
lui.

17:27. Unul din scopurile revelãrii Sale
în Creaþie ºi istorie a fost ca oamenii sã caute
pe Dumnezeu (cf. Rom. 1:19-20). Deºi este
suveran (Fapte 17:24), El este imanent ºi nu
este departe de noi ca sã nu-l putem gãsi.

17:28. Pentru a-ºi susþine punctul de
vedere, se pare cã Pavel a citat din poetul cre-
tan Epimenides (pe care Pavel l-a citat ºi în
Tit 1:12). Cãci în El avem viaþa (cf. Fapte
17:25), miºcarea ºi fiinþa. De asemenea,
Pavel l-a citat ºi pe poetul Aratus, care era
din þinutul natal al lui Pavel, Cilicia: suntem
din neamul lui. Acest al doilea citat era din
lucrarea lui Aratus, Phainomena . Toþi
oamenii — atenienii ºi toþi ceilalþi — sunt din
neamul lui Dumnezeu, nu în sensul cã toþi
sunt copiii Sãi rãscumpãraþi sau în sensul cã
toþi posedã un element de dumnezeire, ci în
sensul cã toþi sunt creaþi de Dumnezeu ºi
primesc viaþa ºi suflarea de la El (v. 25).
Crearea atenienilor ºi continuarea existenþei
lor depindea de acest Dumnezeu pe care ei nu
L-au cunoscut! O asemenea afirmaþie nu se
putea face despre nici unul din mulþimea de
dumnezei falºi în faþa cãrora se închinau
grecii.

17:29. Concluzia este inevitabilã: Astfel
dar, fiindcã omenirea a fost creatã de Dum-
nezeu, „Fiinþa divinã“ (NIV, Dumnezeirea în
COR — n.tr.), El nu poate exista sub forma
unui idol, asemenea obiectelor concepute ºi
construite de om (cf. Rom. 1:22-23). („Fiinþa
divinã“, traduce theion, lit., „natura divinã“,
folosit frecvent în gr. clasicã, dar în NT doar
aici ºi în 2 Pet. 1:3-4.) Aceastã idee era un
concept revoluþionar pentru atenieni ,
locuitorii unei cetãþi „pline de idoli“ (Fapte
17:16) ºi de lucruri („obiecte de închinare“
NIV) la care se închinau (v. 23).

17:30. Dumnezeu nu þine seama de
vremurile de neºtiinþã ale oamenilor în care
îºi fãceau idoli, adicã a fost rãbdãtor. Deºi
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oamenii se aflã sub mânia Sa (Rom. 1:18)
ºi n-au nici o scuzã din cauza revelaþiei natu-
rale (Rom. 1:19-20), datoritã „îndelungei
rãbdãri (anochç „a reþine, a amâna“) a lui
Dumnezeu“ le-au fost „trecute cu vederea
pãcatele dinainte“ (Rom. 3:25). Aceastã idee
poate fi comparatã cu cea din Faptele
Apostolilor 14:16: „În veacurile trecute El a
lãsat neamurile sã umble pe cãile lor“ (vezi
comentariile de acolo). Neevreii au fost în
orice vreme responsabili faþã de revelaþia
naturalã care le-a fost datã; acum, prin
proclamarea în toatã lumea a evangheliei, ei
au devenit responsabili ºi faþã de revelaþia
specialã. Reacþia corectã este ascultarea de
porunca lui Dumnezeu, care le cere sã se
pocãiascã de pãcatele lor.

17:31. În acest punct al discursului, Pavel
introduce o perspectivã creºtinã distinctã.
Referirea sa la Omul rânduit ne aminteºte de
Daniel 7:13-14 care vorbeºte despre Fiul
Omului. Acesta, rânduit de Dumnezeu Tatãl,
va judeca lumea dupã dreptate (cf. Ioan
5:22). Validarea persoanei lui Hristos ºi a
lucrãrii Lui a fost învierea Sa. Din nou este
predicatã învierea lui Isus. Ideea învierii
(cf. 17:18, 32) era incompatibilã cu filozofia
greacã. Grecii doreau sã scape de trupurile
lor, nu sã le primeascã din nou! O judecatã
personalã era, de asemenea, o idee neaccep-
tabilã pentru greci. Mesajul evangheliei a
pãtruns pânã în miezul nevoilor atenienilor. 

Este interesant cã Pavel (v. 30-31) a dis-
cutã tema pãcatului („sã se pocãiascã“), a
neprihãnirii („dreptate“) ºi a judecãþii („va
judeca“), adicã exact acele domenii în care
Isus spune cã Duhul Sfânt îi va convinge pe
oameni (Ioan 16:5-11).

17:32-34. Pentru un grec era un nonsens
sã creadã cã un om mort poate fi ridicat din
mormânt ca sã trãiascã veºnic, aºa cã unii
îºi bãteau joc. Alþii, mai discreþi, au zis cã
asupra acestor lucruri îl vor asculta altã-
datã. Rezultatul a fost cã totuºi unii au
trecut de partea lui ºi au crezut, inclusiv
Dionisie Areopagitul, care era membru în
consiliu (cf. comentariilor de la v. 19) ºi o
femeie numitã Damaris. Alte femei care
s-au convertit în Faptele Apostolilor au fost
Lidia (16:14-15), câteva femei proeminente
din Tesalonic (17:4) ºi un numãr de femei
proeminente de origine greacã din Berea
(v. 12).

A fost oare lucrarea lui Pavel în Atena un
eºec? Este dificil de afirmat acest lucru. Nu
existã nici o relatare privind înfiinþarea unei
biserici în Atena. Mai târziu Pavel se referã

la casa lui Stefana (1 Cor. 16:15) din Corint,
spunând cã „este cel dintâi rod“ („primul
convertit“, NIV) al Ahaiei. (Atena era situatã
în Ahaia.) Dar cum putea fi aºa, de vreme ce
câþiva s-au convertit în Atena, dupã cum
susþine Faptele Apostolilor 17:34? Probabil
cã soluþia este considerarea lui Stefana drept
primul convertit al „unei biserici“ din Ahaia.
Este posibil, de asemenea, ca expresia „cel
dintâi rod“ sã fi fost folositã cu referire la mai
multe persoane.

Dacã nici o Bisericã n-a fost înfiinþatã în
Atena, cauza eºecului nu a fost mesajul sau
metoda lui Pavel, ci împietrirea inimii ateni-
enilor.

b. La Corint (18:1-18)
18:1. Fãrã a explica circumstanþele, Luca

relateazã: dupã aceea Pavel a plecat din
Atena ºi s-a dus la Corint. Oraºele Atena ºi
Corint, deºi aflate doar la 90 de kilometri
depãrtare, erau foarte diferite. Atena era
vestitã pentru cultura ºi învãþãtura sa. Corin-
tul era cunoscut pentru comerþ ºi depravare.
Corintul era situat la sud de un istm îngust
care lega peninsula numitã Peloponez de
Ahaia, spre nord. Drumurile pe uscat dinspre
nord ºi spre sud treceau prin Corint, aºa cum
drumurile maritime treceau de la est la vest.
Corintul avea douã cetãþi–port — Lechaeum,
la patru kilometri spre vest în Golful Corint,
care se deschidea spre Marea Adriaticã, ºi
Chencrea, situat la aproape 12 kilometri spre
sud-est, care prelua comerþul de pe Marea
Egee. Vârful sudic al peninsulei Peloponez era
periculos pentru cãlãtoriile maritime, ºi de
aceea corãbiile îºi descãrcau marfa într-unul
din porturile Corintului, unde erau preluate ºi
transportate în partea cealaltã a istmului ºi
reîncãrcate acolo.

În 146 î.Hr. romanii au distrus Corintul,
dar poziþia lui strategicã nu l-a lãsat sã moarã.
A fost reconstruit un secol mai târziu, în
46 î.Hr.

Aºa cum te poþi aºtepta de la un oraº
susþinut de comerþ ºi cãlãtori, Corintul era
marcat de depravare ºi viaþã imoralã. Era un
centru de venerare a Afroditei, zeiþa dragostei,
care promova imoralitatea în numele religiei.

Din punct de vedere politic, Corintul era
o colonie romanã ºi capitala provinciei
Ahaia.

Putem deduce starea emoþionalã a lui
Pavel când a sosit la Corint, din 1 Corinteni
2:1-5. El recunoaºte cã a fost slab, fricos ºi
cã a tremurat, stare care putea fi cauzatã de
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mai mulþi factori: (1) A venit singur. (2) Difi-
cultãþile pe care le-a întâmpinat de când a
plecat spre Macedonia l-au umplut de neli-
niºte pentru ceea ce se putea întâmpla în
Corint (cf. Fapte 18:9-10). (3) Chiar ºi într-o
lume obiºnuitã cu depravarea, Corintul era
cunoscut pentru decãderea sexualã.

Faptul cã Pavel a venit la Corint singur
poate explica de ce a botezat câþiva oameni în
acest oraº, practicã pe care de obicei o delega
altora (1 Cor. 1:14-17).

18:2. În Corint Pavel l-a întâlnit pe
Acuila ºi pe nevastã-sa Priscila. Acuila era
un Iudeu originar din Pont, o provincie la
nord-est de Asia Mica, în sudul Mãrii Negre.
Izgoniþi din Roma printr-un edict din anul 49
sau 50 d.Hr., dat de Claudiu, ºi care preve-
dea ca toþi Iudeii sã plece din Roma, Acuila
ºi Priscila au venit la Corint sã-ºi exercite
meseria. (Claudiu a domnit din 41 d.Hr. pânã
în 54; vezi lista împãraþilor romani de la Luca
2:1) Suetonius (69? – 140 d.Hr.), un biograf
al împãraþilor romani, prezintã un posibil
motiv al acestui decret. În lucrarea sa Life of
Claudius (25.4) el se referã la rãscoalele
constante ale evreilor ºi la instigarea lui
Crestus. Posibil ca numele Crestus sã fie  o
referire la Hristos.

Nu se cunoaºte dacã Acuila ºi Priscila
au fost creºtini înainte de a-l cunoaºte pe
Pavel. Faptul cã Acuila era „un Iudeu“ nu
înseamnã cã L-a cunoscut pe Hristos (cf.
Apolo, un iudeu; Fapte 18:24). Nici nu se
poate dovedi cã Pavel locuia cu ei pentru cã
erau credincioºi; locuia cu ei pentru cã mese-
ria lor comunã era confecþionarea corturilor
(v. 3).

În câteva rânduri numele Priscilei este
pus înaintea celui al lui Acuila (v. 18-19, 26;
Rom. 16:3). Aceasta se poate datora faptului
cã se trãgea dintr-o familie nobilã.

18:3. Meseria lor comunã era confecþio-
narea corturilor. Termenul folosit aici este
skçnopoioi, care, dupã pãrerea unora, inclu-
dea ºi lucrãri în piele. Poate cã pielea era
folositã la corturi, la fel ca pãrul de caprã
pentru care era foarte cunoscutã regiunea
natalã a lui Pavel, Cilicia.

Aºa cum încã se obiºnuieºte în Orientul
Mijlociu, atelierul unui muncitor se gãsea la
parter, iar camerele de locuit la etaj.

18:4. Încã odatã, conform obiceiului
sãu, Pavel ºi-a început lucrarea de evanghe-
lizare în sinagogã (cf. 9:20; 13:5, 14; 14:1;
17:2, 10, 17; 18:19; 19:8).

18:5. Dupã ce Sila ºi Timotei au sosit
din Macedonia (cf. 17:14-15), Pavel s-a

dedat în totul propovãduirii. Verbul tra-
dus „s-a dedat în totul“ este syneicheto (de
la synechô) care, la pasiv, înseamnã „a fi
constrâns“. Câþiva factori legaþi de venirea
lui Sila ºi Timotei l-au încurajat pe Pavel:
(1) Evident, cei doi au adus ajutoare finan-
ciare din Macedonia (cf. 2 Cor. 11:9; Fil.
4:15). Datoritã acestui dar în bani n-a mai
fost nevoie ca Pavel sã lucreze în meseria lui
ºi s-a putut ocupa în totalitate de evanghelie.
(2) Veºtile bune despre statornicia Bisericii
din Tesalonic l-au înviorat pe Pavel (cf. 1 Tes.
3:6-8). (3) Compania lor l-a încurajat pe
apostol.

Mesajul sãu a fost acelaºi pe care l-a
învãþat pe drumul Damascului: Isus este
Hristosul, adicã Mesia (cf. Fapte 2:36; 3:18,
20; 17.3; 18:28).

18:6. Încã o datã se poate observa
opoziþia evreilor faþã de evanghelie, urmatã
imediat de întoarcerea lui Pavel spre Nea-
muri (cf. 13:7-11, 46; 14:2-7; 17:5; 19:8-9;
28:23-28).

Pavel ºi-a scuturat hainele, acþiune
care se aseamãnã mult cu cea a lui Pavel ºi a
lui Barnaba, care ºi-au scuturat praful de pe
picioare (13:51). Când Pavel a spus: Sângele
vostru sã cadã asupra capului vostru, el
s-a referit la distrugerea lor ºi la responsabi-
litatea lor pentru acest lucru (cf. Eze. 33:1-6).

18:7-8. Dupã ce Pavel a ieºit de acolo,
a gãsit un loc potrivit pentru a predica
evanghelia în adunarea sfinþilor, în casa unuia
numit Iust („Titius Iust“, NIV) a cãrui casã
era vecinã cu sinagoga. Acesta era probabil
neevreu pentru cã se spune cã era temãtor de
Dumnezeu (cf. 16:14; 17:4). Pe lângã Iust, ºi
Crisp, fruntaºul sinagogii, a crezut în
Domnul împreunã cu toatã casa sa. El
cunoaºtea probabil foarte bine scrierile
Vechiului Testament ºi convertirea lui a fost,
fãrã îndoialã, un imbold pentru ca mulþi
dintre Corinteni sã fie convertiþi.

18:9-11. Câteva circumstanþe amenin-
þãtoare au determinat aceastã vedenie de
la Domnul. Poate cã acesta era rãspunsul
lui Dumnezeu la juruinþa fãcutã de Pavel
(cf. v. 18 ºi comentariilor de acolo). Domnul
l-a îndemnat pe Pavel sã continue sã lucreze
în Corint asigurându-l cã nu i se  va întâm-
pla nimic rãu. Fãrã îndoialã cã lui Pavel
i-au prins bine aceste cuvinte având în
vedere atacurile recente împotriva lui din alte
oraºe (cf. 17:5, 13) dar ºi în Corint (18:6).
Ascultãtor, Pavel a urmat îndrumãrile
Domnului ºi a rãmas un an ºi ºase luni în
Corint (cf. v. 18), cea mai lungã perioadã
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dupã cea de doi sau trei ani la Efes (19:10;
20:31).

Interesant este faptul cã termenul folo-
sit pentru norod în 18:10, laos, este folosit
adesea pentru poporul lui Dumnezeu, Israel.
Este foarte clar cã în planul lui Dumnezeu
pentru lume, Biserica va lua o vreme locul
poporului Sãu ales, evreii (cf. Rom. 11:11-
21).

18:12. Versetele 12-17 formeazã un
pasaj esenþial în apologetica lui Luca. Este
important în primul rând datoritã persoanei
lui Galion, care a fost „proconsul“ (GBV,
cârmuitor în COR — n. tr.) roman, guverna-
tor al Ahaiei. Orice judecatã pronunþatã de el
ar fi stabilit un precedent. Mai mult, Galion
era fratele lui Seneca (4 î.Hr. – 65 d.Hr.), un
filozof cu mare influenþã la Roma.

Iudeii necredincioºi nu au încetat sã i se
opunã lui  Pavel (cf. v. 6). Ei s-au ridicat cu
un gând ºi l-au dus înaintea scaunului de
judecatã.

18:13-15. Evreii l-au acuzat  pe Pavel cã
aþâþã pe oameni sã se închine lui Dum-
nezeu într-un fel care este împotriva Legii
romane. Roma nu permite propagarea unor
religii noi. Iudaismul era deja o credinþã sta-
bilã ºi acceptatã. Aceºti evrei voiau sã spunã
cã creºtinismul era un cult nou ºi diferit,
distinct de iudaism.

Totuºi, Galion vedea lucrurile altfel.
Pentru el creºtinismul se afla sub egida iuda-
ismului ºi, drept urmare, nu intra sub inci-
denþa curþii de judecatã. Aceastã decizie a
fost crucialã pentru cã a însemnat legitimarea
creºtinismului în faþa legii romane.

18:16-17. Izbucnirea spontanã ºi violen-
tã împotriva lui Sosten, fruntaºul sinagogii,
trãdeazã spiritul antisemit care exista sub
splendoarea de suprafaþã a societãþii din
Corint. Neevreii din Corint nu doreau sã aibã
de-a face cu disputele evreilor. Probabil cã
Sosten, devenit fruntaºul sinagogii în locul
lui Crisp, a condus revolta evreilor împotriva
lui Pavel. Este posibil sã fie vorba de ace-
laºi Sosten care mai târziu s-a convertit la
creºtinism ºi la care se face referire în
1 Corinteni 1:1.

Un incident minor ca acesta nu-l interesa
pe Galion. Deºi au avut loc violenþe, el nu
era preocupat de chestiuni religioase.

18:18. Cât a stat Pavel în Corint cu
aceastã ocazie nu este clar, pentru cã cele 18
luni (v. 11) pot fi socotite din momentul
vedeniei lui Pavel (v. 9-10) sau pot include
întreaga vreme cât a stat Pavel în Corint (de
la v. 5).

Apoi Pavel a plecat din Corint spre
Antiohia, oraº situat în Siria pe fluviul
Orontes, la biserica de unde plecase ºi care
l-a trimis.  N-a plecat însã decât dupã ce ºi-a
tuns capul în Chencrea, un port la sud-est
de Corint, cãci fãcuse o juruinþã. Nu este
precizat când a fãcut Pavel aceastã juruinþã.
Poate cã a fãcut-o când a pãrãsit Troa pentru
a merge în Macedonia sau la începutul
lucrãrii în Corint, ori, mai probabil, înainte
ca Domnul sã-i dea vedenia (v. 9-10). În tim-
pul jurãmântului Pavel trebuia sã-ºi lase
pãrul sã creascã. Acum perioada petrecutã
sub jurãmânt se încheiase (dupã aproape un
an ºi jumãtate) ºi el ºi-a tuns pãrul la Chen-
crea (cf. Num. 6:1-21).

Iosif Flavius a scris ºi el despre unii
evrei care dupã o nenorocire îºi rãdeau capul
ºi refuzau sã aducã jertfe timp de 30 de zile
(The Jewish Wars 2. 15. 1). Dacã Luca se
referã la o împrejurare similarã, Pavel trebuia
sã-ºi fi tuns pãrul la începutul jurãmântului
sãu. Dar acest lucru este puþin probabil pen-
tru cã nu existã menþiunea vreunei boli sau a
altei afecþiuni de care sã fi suferit Pavel (în
afara cazului în care 2 Corinteni 12:7-9 se
referã la aceastã situaþie). 

În timp ce se afla în Corint, Pavel a scris
1 ºi 2 Tesaloniceni (vezi diagrama de la Fapte
13:38-39).

4. ÎNCHEIEREA CELEI DE-A DOUA 
CÃLÃTORII MISIONARE (18:19-22)
18:19. Priscila ºi Acuila l-au însoþit pe

Pavel pânã la Efes. Evident, Sila ºi Timotei
au rãmas în Macedonia ºi Ahaia pentru a
supraveghea bisericile de acolo. Nu se ºtie de
ce s-au mutat Acuila ºi Priscila la Efes. Poate
cã au fãcut-o pentru evanghelie.

Aºa cum proceda în fiecare cetate în care
ajungea, ºi aici Pavel a intrat în sinagogã ºi
a stat de vorbã cu iudeii (cf. 9:20; 13:5,
14; 14:1; 17:2, 10, 17; 18:4; 19:8).

18:20-21. Spre deosebire de refuzul
iudeilor din alte sinagogi de a crede, cei din
Efes au dorit sã discute mai mult timp cu
Pavel. Totuºi, se pare cã el dorea mai degrabã
sã plece spre casã. Unele manuscrise greceºti
precizeazã cã Pavel dorea sã se întoarcã ime-
diat la Ierusalim pentru a petrece acolo o sãr-
bãtoare. Dacã aceastã precizare este corectã,
înseamnã cã Pavel dorea sã petreacã Paºtele
acolo.

18:22. Dupã ce a debarcat la Cezarea, pe
coasta Palestinei — o cãlãtorie de peste 900
de kilometri de la Efes — Pavel s-a suit
la Ierusalim ºi dupã ce a urat de bine
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Bisericii, s-a pogorât în Antiohia. „S-a suit“
ºi „s-a pogorât“ sunt termeni aproape tehnici
care se referã la a merge sau a veni de la
Ierusalimul, aflat la o altitudine mai mare.

5. CUCERIREA EFESULUI (18:23-19:20)
[A treia cãlãtorie misionarã, 
18:23-21:16]

a. Începutul celei de-a treia cãlãtorii a lui 
Pavel (18:23)
18:23. Luca descrie foarte concis cea

de-a treia cãlãtorie misionarã a apostolului.
Evident, scopul lui Luca a fost acela de a
prezenta lucrarea lui Pavel în Efes. În drumul
sãu spre Efes, el s-a oprit în þinutul Galatiei
ºi Frigiei, întãrind pe toþi ucenicii. Fãrã
îndoialã cã mulþi dintre aceºtia s-au convertit
în timpul celei de-a doua cãlãtorii misionare.
De aceea pasajul de la 18:24-28 este folosit
ca introducere pentru lucrarea lui Pavel în Efes.

b. Instruirea lui Apolo (18:24-28)
Acest episod (18:24-28) ºi urmãtorul

(19:1-7) subliniazã cã etapa aceasta în istoria
Bisericii a fost un moment de tranziþie. Din
pasajul 19:1-7 se poate deduce cã Apolo nu
primise botezul creºtin ºi probabil nici Duhul
Sfânt.

Secþiunea de faþã din Faptele Apostolilor
aratã de asemenea cã creºtinismul este re-
zultatul logic al Vechiului Testament ºi al
lucrãrii lui Ioan Botezãtorul. De fapt, mesajul
lui Pavel este superior celui al gigantului
spiritual care a fost Ioan Botezãtorul. Deºi
mesajul lui Ioan a ajuns departe în Alexan-
dria sau Efes, el a adus roade doar prin
Hristos.

18:24. Relatarea din versetele 24-28 s-a
petrecut dupã plecarea lui Pavel din Efes
(v. 21) ºi înainte de întoarcerea sa (19:1). În
acest interval, acolo a luat naºtere o bisericã,
probabil sub influenþa lui Priscila ºi Acuila.
La aceastã bisericã a venit înzestratul Apolo,
de neam din Alexandria, oraºul din nordul
Africii. El era Iudeu ºi era tare în Scripturi,
adicã în Vechiul Testament.

18:25. Doctrina sa cu privire la Isus era
corectã dar incompletã. Acest lucru putea
sã însemne cã Apolo nu cunoºtea botezul
Duhului Sfânt. Botezul lui Ioan simboliza
curãþirea pe care Dumnezeu o face ca urmare
a pocãinþei în faþa lui Dumnezeu (cf. 19:4).
Dar botezul creºtin ilustra unirea cu Hristos
în moartea, îngroparea ºi învierea Sa, prin in-
termediul botezului cu Duhul Sfânt (cf. Rom.
6:3-10; 1 Cor. 12:13; Gal. 3:27; Col. 2:12).

18:26. Priscila ºi Aquila nu l-au corectat
pe Apolo în public, ci l-au luat la ei ºi i-au
arãtat mai cu deamãruntul calea lui Dum-
nezeu (cf. „Calea Domnului,“ v. 25).

18:27-28. Înarmat cu aceastã nouã învã-
þãturã, Apolo a traversat Marea Egee spre
Ahaia (probabil la Corint) unde a fost de
mare folos. El îi înfrunta cu putere pe Iudei
demonstrând prin Scripturã (pe care o
cunoºtea bine, v. 24) cã Isus este Mesia.
Aceeaºi abordare a avut-o ºi Pavel (v. 5). Atât
de convingãtoare a fost lucrarea lui Apolo în
Corint încât o parte din credincioºii de acolo
au format o facþiune a lui Apolo (1 Cor.
1:12). Nu existã nici o menþiune care sã su-
gereze cã Apolo ar fi încurajat o asemenea
grupare, ºi nici Pavel nu-l face rãspunzãtor de
acest lucru.

c. Influenþa evangheliei (19:1-20)
(1) Asupra celor doisprezece (19:1-7) 
19:1-2. Baza operaþiunilor lui Pavel în

timpul celei de-a treia cãlãtorii misionare a
fost în Efes. Efesul era oraºul unde se afla
templul lui Artemis, una din cele ºapte mi-
nuni ale lumii antice. Ruinele descoperite aici
dovedesc cã templul avea 73 metri lãþime ºi
127 metri lungime, adicã era de patru ori mai
mare decât Partenonul din Atena. Fiind un
centru comercial, Efesul era cel mai importan
oraº din provincia Asia. Ruinele descoperite
în vremea noastrã atestã trecutul ei glorios.
Totuºi, râul Caister a umplut portul cu aluvi-
uni ºi din aceastã cauzã locul a fost abando-
nat mai  târziu. În timpul lui Pavel oraºul se
apropia de momentul sãu de apogeu.

Sosind în aceastã zonã metropolitanã
dinspre interior (probabil pe o rutã mai scurtã
decât cea obiºnuitã), Pavel a întâlnit aici pe
câþiva ucenici. Nu este prea clar ce înþelege
Luca prin termenul „ucenici“. De obicei Luca
foloseºte acest termen pentru creºtini; este
posibil ca acest înþeles sã-l aibã ºi în cazul de
faþã, pentru cã întrebarea lui Pavel conþine
cuvintele când aþi crezut (i.e., aþi crezut în
Isus Hristos).

Rãspunsul acestor ucenici este, de ase-
menea, enigmatic. Prin cuvintele: Nici n-am
auzit mãcar cã a fost dat un Duh Sfânt, ei
au vrut sã spunã cã n-au auzit cã El fusese dat
sau cã era dat ºi în prezent. O construcþie
similarã este folositã în greacã în Ioan 7:39.
Mai mult, Ioan Botezãtorul a prezis clar
viitoarea lucrare a Duhului Sfânt (Mat. 3:11;
Mar. 1:8; Luca 3:16; cf. Ioan 1:32-33).

19:3-4. Ca ºi Apolo (18:25), aceºti
ucenici din Efes cunoºteau doar botezul lui

Faptele Apostolilor 18:23-19:4
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Ioan, un semn al pocãinþei înaintea lui Dum-
nezeu (Mat. 3:2, 6, 8, 11; Mar. 1:4-5; Luca
3:8). Pavel le-a spus cã Ioan a afirmat cã Isus
Hristos era Celce venea dupã el ºi în care tre-
buia ca ei sã creadã (Mat. 3:11-12; Mar. 1:7-
8; Luca 3:16-17).

19:5. Acesta este singurul loc în Noul
Testament care se referã la cineva care a fost
rebotezat. Era cât se poate de clar cã misiunea
lui Ioan avea un caracter de anticipaþie;
Hristos este împlinirea tuturor lucrurilor.

19:6. Momentul când Pavel ºi-a pus
mâinile putea sã fi avut loc la botez sau, mai
probabil, dupã aceea. Ca rezultat, Duhul
Sfânt s-a pogorât peste ei ºi vorbeau în alte
limbi ºi prooroceau. Tema vorbirii în limbi
în Faptele Apostolilor întãreºte afirmaþia lui
Pavel cã limbile „sunt un semn… pentru cei
necredincioºi“ (cf. comentariilor de la 1 Cor.
14:22). Scopul limbilor a fost acela de a
înfrânge necredinþa. Diagrama care însoþeºte
acest comentariu prezintã comparativ vor-
birea în limbi în Faptele Apostolilor ºi aratã
scopul lor.

Ar mai fi de notat cã primirea Duhului
Sfânt în Faptele Apostolilor nu urmeazã un
anumit model. El vine în credincioºi înaintea
botezului (Fapte 10:44), în timpul sau dupã
primirea botezului (8:12-16; 19:6), sau prin
punerea mâinilor apostolilor (8:17; 19:6).
Totuºi, Pavel afirmã (Rom. 8:9) cã nimeni nu
poate fi creºtin fãrã Duhul Sfânt. Este cât se
poate de clar cã aceastã carte de tranziþie,
Faptele Apostolilor, nu poate fi folositã ca
sursã doctrinarã pentru primirea Duhului
Sfânt (cf. comentariilor despre vorbirea în
limbi de la 1 Cor. 13:8-14:25).

19:7. Referirea la doisprezece bãrbaþi
nu înseamnã, aºa cum au sugerat unii, cã
Biserica este noul Israel. Dacã numãrul are o
semnificaþie, ea este cã aceastã plinãtate a
Duhului trebuie sã fie experimentatã ºi de
Israel în viitor (cf. Eze. 36:26-27; Ioel 2:28-
32; Zah. 12:10-14).

(2) În sinagogã 
19:8. Conform promisiunii fãcute, Pavel

s-a întors la Efes, a intrat în sinagogã ºi
timp de trei luni a vorbit cu ei. Trei luni de
zile într-o sinagogã fãrã vreo rãscoalã a fost
un adevãrat record pentru Pavel. Poate cã
natura cosmopolitã a Efesului i-au determinat
pe evreii de acolo sã fie mai toleranþi.
Îndrãzneala apostolilor este comentatã la
4:13.

Subiectul discuþiilor sale era Împãrãþia
lui Dumnezeu, Pavel referindu-se desigur la
persoana ºi lucrarea lui Hristos, dar ºi la
domnia Sa milenialã (cf. 1:3, 6).

(3) În ºcoala lui Tiran (19:9-12) 
19:9. Încã o datã evreii ºi-au manifestat

opoziþia (cf. 18:6). De data aceasta evreii
vorbeau de rãu Calea Domnului în mod
public (despre „Calea“, cf. 9:2; 19:23; 22:4;
24:14, 22).  Aºa cã Pavel a plecat de la ei.

Dupã ce i-a scos pe credincioºi din
sinagogã, el îi învãþa în fiecare zi în ºcoala
unuia numit Tiran. Se pare cã Tiran ºi-a
pus la dispoziþie ºcoala pentru învãþãtorii
itineranþi. Un manuscris grecesc precizeazã
cã ºcoala era deschisã de la 11 dimineaþa la
4 dupã-amiaza, când cei mai mulþi oameni îºi
luau prânzul ºi îºi fãceau „siesta.“ Aceastã
tradiþie pare sã fie corectã. În restul timpului
Pavel muncea în fiecare zi (20:34).

Faptele Apostolilor 19:5-9
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VORBIREA ÎN LIMBI ÎN FAPTELE APOSTOLILOR

CEI CARE AU LEGÃTURA CU
PASAJUL VORBIT ÎN LIMBI ASCULTÃTORII CONVERTIREA SCOPUL

2:1-4 Cei 12 apostoli ºi alþii Evreii nemântuiþi Dupã convertire Pentru a confirma 
(pentru evrei) 
împlinirea lui Ioel 2

10:44-47 Neevrei (Corneliu Evreii mântuiþi În momentul Pentru a confirma
ºi familia sa) (Petru ºi alþii) care convertirii (pentru evrei)

aveau îndoieli cu faptul cã Dumnezeu
privire la planul îi acceptã pe 
lui Dumnezeu neevrei

19:1-7 În jur de 12 Evreii care aveau În momentul Pentru a confirma
credincioºi care nevoie de convertirii (pentru evrei)
credeau Vechiul confirmarea mesajul lui 
Testament mesajului Pavel
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19:10. Pavel a lucrat în Efes timp de
doi ani. Dar, în conformitate cu Faptele
Apostolilor 20:31, el a stat aici timp de trei
ani. Pentru cã de obicei partea unei unitãþi era
consideratã un întreg, lucrarea sa aici a durat
între doi ºi trei ani.

Atât de eficientã a fost aceastã lucrare,
încât evanghelia s-a rãspândit la toþi cei ce
locuiau în Asia, pe coasta de vest a Turciei
de astãzi. Atunci au luat fiinþã bisericile din
Colose, Laodicea ºi Hierapolis (Col 4:13).
Unii cred cã toate cele ºapte biserici din
Apocalipsa 2-3 au luat fiinþã în aceastã peri-
oadã, nu poate fi afirmat cu certitudine.

19:11-12. Aceste fapte ale lui Pavel sunt
similare cu cele ale lui Petru din 5:15-16. Era
cât se poate de clar cã mâna lui Dumnezeu era
peste Pavel în semn de binecuvântare ºi apro-
bare. Obiecte cum erau basmale sau ºorþuri
erau niºte simboluri tangibile ale puterii lui
Dumnezeu manifestate prin apostolii Sãi;
aceste obiecte nu aveau în ele puteri magice.
Cu siguranþã cã afirmaþia aceasta nu constitu-
ie o bazã pentru ca oamenii sã încerce astãzi
sã repete astfel de minuni. Aºa cum se poate
vedea de multe ori în Faptele Apostolilor,
minunile confirmã lucrarea apostolilor (2:43;
4:30; 5:12; 6:8; 8:6, 13; 14:3; 15:12; cf. 2
Cor. 12:12; Evr. 2:3-4).

Menþiunea despre duhurile rele face
legãtura între aceastã secþiune ºi cea urmã-
toare (Fapte 19:13-20).

(4) Asupra exorcismului ºi vrãjitoriei
(19:13-20). Una din temele Faptelor Aposto-
lilor este victoria lui Hristos asupra ocultis-
mului (cf. 8:9-24; 13:6-12; 16:16-18). Acest
incident este un alt exemplu al puterii Sale
asupra demonilor.

19:13. Niºte exorciºti Iudei itineranþi
folosind incantaþii ºi alte metode, au încercat
sã cheme Numele Domnului Isus peste cei
ce aveau duhuri rele.

19:14. Sceva era unul din preoþii evrei
dintre cei mai de seamã. Este posibil însã ca
el doar sã fi pretins acest lucru ºi Luca a
relatat afirmaþia lui. Sau poate cã Sceva chiar
era un preot important, dar cei ºapte feciori
ai lui au apucat-o pe cãile greºite ale exorcis-
mului.

19:15. Folosirea mai multor forme ale
verbului „ a cunoaºte“, folosit aici cu privire
la duhul cel rãu (i.e., demonul), poate avea
o semnificaþie specialã. El a spus: Pe Isus Îl
cunosc (ginôskô, „a cunoaºte prin interacþi-
une ºi experienþã“), apoi a adãugat: ºi pe Pavel
îl ºtiu (epistamai, „a cunoaºte despre cineva,

a înþelege“). Dar demonul nu-i cunoºtea pe
fiii lui Sceva.

19:16. În loc sã fie eliberat de acest de-
mon, omul posedat a devenit în mod supra-
natural puternic ºi i-a înfrânt pe toþi cei ºapte
(amphoterôn de obicei înseamnã „amândoi“,
dar poate sã însemne ºi „toþi“) ºi i-a schin-
giuit. Ce ºapte au fugit goi ºi rãniþi din casa
aceea. Demonii pot face uneori ca oamenii
posedaþi sã aibã puteri fizice neobiºnuite (cf.
Mar. 5:3-4).

19:17-18. Rezultatul a fost cã frica (sau
groaza, phobos) i-a apucat ºi pe Iudeii ºi
pe neevrei de acolo (cf. 5:5), iar Numele
Domnului Isus era proslãvit (în contrast cu
încercarea de a folosi numele Sãu pentru
exorcizare; cf. 19:13). Mulþi creºtini care
se ocupaserã ºi ei de vrãjitorie ºi spiritism
veneau sã mãrturiseascã ºi sã spunã ce
fãcuserã. Expresia tradusã prin „ce fãcuserã“
este praxeis, care se referã la cuvinte sau
formule magice. Mãrturisindu-ºi secretele, ei
îºi pierdeau puterile demonice.

19:19. Mai mult, unii ºi-au ars în public
cãrþile de vrãjitorii. Cuvântul tradus arginþi
este argyriou ºi el înseamnã doar „argint“;
deci valoarea monedelor este necunoscutã.
Dar 50.000 de monede de argint reprezintã
o sumã mare.

19:20. Biserica astfel curãþatã a devenit
mai mare ºi mai puternicã. (Felul în care se
rãspândea Cuvântul Domnului este menþio-
nat ºi în 6:7; 12:24; 13:49.)  Cu acest al ºa-
selea „raport al progresului“, Luca încheie o
altã secþiune a cãrþii (cf. 2:47; 6:7; 9:31;
12:24; 16:5; 28:30-31).

D. Extinderea Bisericii pânã la Roma 
(19:21-28:31)

1. ÎNCHEIEREA CELEI DE-A TREIA 
CÃLÃTORII (19:21-21:16)

a. Tulburarea din Efes (19:21-41)
19:21. Acest verset stabileºte tonul pen-

tru restul cãrþii. Privirea lui Pavel era aþintitã
acum spre Roma (via Ierusalim), având ca
scop final sã ajungã în Spania (Rom. 1:15;
15:22-24). Luca nu face nici o referire la
Spania pentru cã unul din scopurile sale în
scrierea Faptelor Apostolilor a fost sã
urmãreascã rãspândirea evangheliei pânã în
momentul sosirii lui Pavel la Roma, capitala
lumii romane. Unii au afirmat cã Evanghelia
dupã Luca se concentreazã asupra rãspândirii
mesajului în Ierusalim, în timp ce Faptele
Apostolilor urmãreºte rãspândirea lui din

Faptele Apostolilor 19:10-21
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Ierusalim la Roma. Aceste douã oraºe par a fi
punctele centrale ale celor douã cãrþi scrise
de Luca. 

Traducerea NIV spune simplu cã „Pavel
a decis“, deºi în greacã textul este etheto ho
Paulos en tô pneumati, adicã „Pavel ºi-a
propus în duh“ (la fel ca în GBV). Cuvântul
„duh“ poate însemna duhul lui Pavel sau
Duhul Sfânt. Dar pentru cã verbul înseamnã
„ºi-a propus“ ºi nu „a fost condus“, este po-
sibil ca el sã se refere la duhul uman al lui
Pavel.

Mai întâi însã el a dorit sã viziteze Bise-
ricile din Macedonia ºi Ahaia. Scopurile
acestui itinerariu erau: (a) sã întãreascã Bise-
ricile ºi (b) sã adune ajutoare pentru sfinþii
din Ierusalim.

19:22. Timotei, care ultima oarã a fost
împreunã cu Pavel la Corint (18:5), apare
încã o datã în scenã. El ºi Erast au fost tri-
miºi în Macedonia, evident pentru a pregãti
venirea lui Pavel. Pavel îl menþioneazã pe
Erast în 2 Timotei 4:20.

19:23-24. Înainte de plecarea lui Pavel
ºi ca un imbold pentru el de a pãrãsi Efesul,
aici a avut loc o rãscoalã. Pentru sensul cuvân-
tului Calea, vezi comentariile de la 9:2.

În doar douã ocazii relatate în Faptele
Apostolilor neevreii i s-au opus lui Pavel:
(a) aici ºi (b) în cazul ghicitoarei din Filipi
(16:16-24). În ambele cazuri opoziþia a fost
din cauza lezãrii unor interese financiare.

Douã zeiþe din Asia Micã purtau numele
„Artemis“ (NIV). Prima, o zeiþã la care se
închinau grecii ºi care la romani se numea
Diana, era consideratã zeiþa virginã a vânã-
toarei. Cealaltã, era Artemis a Efesenilor,
reprezentatã cu o mulþime de sâni, conside-
ratã zeiþa fertilitãþii. Probabil cã „statuia“
originarã era un meteorit care semãna cu o
femeie cu mulþi sâni (cf. 19:35).

Lucrãtorii în argint fãceau statui (temple
de argint) ale acestei zeiþe a efesenilor dar,
datoritã puterii evangheliei, afacerea lor înce-
pea sã meargã tot mai rãu.

19:25-27. Dimitrie (v. 24), un argintar,
i-a mobilizat pe alþi lucrãtori amintindu-le
atât de afacerea lor (bogãþia noastrã atârnã
de meseria aceasta) cât ºi de religia lor
(templul zeiþei Diana este socotit ca o
nimica). Apelul la cultul zeiþei Artemis era
evident plin de ipocrizie; preocuparea sa
era doar de ordin financiar. Artemis era
veneratã ºi în alte cetãþi în afarã de Efes.
Mesajul lui Pavel: zeii fãcuþi de mâini nu
sunt dumnezei, ducea la falimentul acestor
lucrãtori.

19:28-29. Argintarii, mâniaþi pe Pavel
din cauza discursului lui Dimitrie, au
declanºat o revoltã ºi au nãvãlit în teatru,
cel mai mare loc din oraº, care avea 25.000
de locuri. Ca dovadã a opoziþiei lor, au luat
cu ei pe Macedonenii Gaiu ºi Aristarh (cf.
20:40). Gaiu era un nume destul de obiºnuit;
nu este sigur cã el este aceeaºi persoanã cu
Gaiu menþionat în Epistola cãtre Romani
16:23 ºi în 1 Corinteni 1:14. Aristarh este
menþionat ºi în Faptele Apostolilor 20:4 ºi în
27:2. Cei doi au scãpat cu rãni uºoare sau
poate fãrã nici o ranã.

19:30-31. Aceste versete sunt impor-
tante nu numai pentru ceea ce afirmã în mod
direct, ci ºi pentru ceea ce afirmã implicit.
Pavel era gata sã apere evanghelia ºi sã vinã
în faþa oponenþilor sãi! Dar creºtinii nu l-au
lãsat. Chiar ºi unii din mai marii Asiei l-au
sfãtuit sã nu meargã acolo. Aceºtia erau
Asiarchs (lit., „conducãtori ai Asiei“), care se
îngrijeau de bunãstarea politicã ºi religioasã a
comunitãþii. Ei trebuiau sã fie în relaþii bune
cu Roma ºi de aceea trebuiau sã dovedeascã
relaþia bunã a creºtinismului cu autoritãþile.

19:32-34. Simþul umorului pe care-l avea
Luca rãzbate din acest pasaj. Cei mai mulþi
nici nu ºtiau pentru ce se adunaserã acolo.
Pentru cã Iudeii erau monoteiºti ºi se opu-
neau din rãsputeri idolilor, ei l-au împins îna-
inte pe Alexandru, cu scopul de a-i disculpa.
Scãderea afacerii cu idolii de la templul
Dianei nu era greºeala lor! Totuºi, antise-
mitismul ºi-a spus cuvântul ºi mulþimea a
refuzat sã asculte un evreu, în schimb au stri-
gat timp de aproape douã ceasuri: „Mare
este Diana Efesenilor!“

19:35-39. Termenul logofãtul (grama-
teus, lit., „scrib“) nu defineºte în totalitate
poziþia acestui om. El era de fapt conducã-
torul executiv al cetãþii. Când a apãrut el,
mulþimea l-a ascultat.

Mai întâi el le-a vorbit despre cetatea
Efesenilor, care este pãzitoarea templului
marii Diane ºi a chipului ei cãzut din cer.
Ultima afirmaþie poate fi o subtilã respingere
a afirmaþiei fãcutã de acuzatori (v. 26, „zeii
fãcuþi de mâini nu sunt dumnezei“). Artemis
(Diana) nu era fãcutã de mâini omeneºti. În
concluzie, a spus el, de ce trebuie sã fie ei atât
de preocupaþi de predicile lui Pavel? Apoi
logofãtul a susþinut nevinovãþia lui Gaiu ºi
Aristarh, iar acest lucru îl exonera ºi pe Pavel
(v. 30). În final, el a arãtat metodele legale
pentru a face o plângere: zile de judecatã…
dregãtori… ºi o adunare legiuitã (v. 38-39).
Aceastã adunare nu era legalã.

Faptele Apostolilor 19:22-39
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19:40-41. În ultimul rând, conducãtorul
al cãrui nume nu este menþionat i-a avertizat
în legãturã cu implicaþiile politice ºi posibila
acuzaþie de rãscoalã. Ei vor fi obligaþi sã dea
Romei o explicaþie pentru aceastã rãscoalã,
iar oraºul putea sã-ºi piardã unele libertãþi.
Astfel Pavel a fost achitat de toate acuzaþiile
de ordin religios sau politic.

În timp ce se afla în Efes, Pavel a scris
Prima Epistolã cãtre Corinteni ºi o altã scri-
soare adresatã corintenilor, dar care nu face
parte din canonul biblic (cf. 1 Cor. 5:9). În
plus, el a fãcut ºi o a treia vizitã la Corint,
neconsemnatã în Faptele Apostolilor (cf.
2 Cor. 12:14; 13:1; vezi „Contacte ºi Cores-
pondenþã“ în Introducere la 2 Cor.).

b. Plecarea din Macedonia ºi Ahaia (20:1-6)
20:1-2. Aceastã parte a celei de-a treia

cãlãtorii misionare este redat foarte pe scurt
de Luca. În 2 Corinteni 2:12-13; 7:5-7 se dau
mai multe informaþii despre oprirea lui Pavel
la Troa în vederea evanghelizãrii ºi despre
dorinþa sa de a-l vedea pe Tit, care urma sã-i
aducã veºti despre Biserica din Corint. Aºa
cã Pavel a plecat spre Macedonia (cf. Fapte
19:21), l-a întâlnit pe Tit ºi a scris 2 Corinteni.

Se prea poate ca în acest timp Pavel sã
fi lucrat ºi în Iliric, adicã pe teritoriul fostei
Iugoslavii (Rom. 15:19; cf. 2 Cor. 10:13).

20:3. În timpul ºederii de trei luni în
Ahaia, el a scris din Corint Epistola cãtre
Romani (cf. Rom. 15:23-26). 

Menþiunea cã Iudeii i-au întins curse se
referã la hotãrârea de a-l ucide în timp ce se
afla pe corabie ºi de a-i arunca trupul în mare.
Acest plan perfid a ajuns la cunoºtinþa lui
Pavel ºi el s-a hotãrât sã nu meargã spre
estul Mediteranei, ci sã se întoarcã prin
Macedonia. Probabil cã dorea sã fie în Ieru-
salim de Paºte; acum însã nu putea decât sã
spere cã va ajunge acolo, în cel mai bun caz,
de ziua Cincizecimii (Fapte 20:16).

20:4-6. Menþionarea celor ºapte oameni
demonstreazã ce se afirmã în altã parte: cã
Pavel era preocupat de ajutoarele pentru
sfinþii din Ierusalim. Ca reprezentanþi ai
diferitelor Biserici, aduceau cu ei ajutoare.
Trei oameni erau din Macedonia (Sopater…
Aristarh ºi Secund) ºi patru erau din Asia
Micã (Gaiu… Timotei… Tihic [cf. Ef. 6:21;
Col. 4:7; 2 Tim. 4:12; Tit 3:12] ºi Trofim [cf.
Fapte 21:29; 2 Tim. 4:20]). Punctul lor de
întâlnire a fost Troa. În Faptele Apostolilor
19:29 se spune cã Gaiu era din Macedonia,
iar în 20:4 se spune cã era din Derbe .
Probabil cã este vorba despre doi oameni

diferiþi (cf. al treilea Gaiu era din Corint;
1 Cor. 1:14).

În pasajul din 20:5-6, Luca prezintã pe
scurt o altã secþiune în care apare pronu-
mele noi (ne). Luca s-a oprit la Filipi, con-
form capitolului 16, ºi a rãmas acolo pânã în
acest moment al relatãrii. Apoi s-a alãturat
grupului pentru a-l însoþi pe Pavel la Ierusa-
lim. Sãrbãtoarea praznicului Azimilor era
primãvara. Ei au fãcut o cãlãtorie de 250 de
kilometri din Filipi la Troa în cinci zile.

c. Discursul de la Troa (20:7-12)
20:7. Acesta este versetul din Noul

Testament care aratã cel mai clar faptul cã
duminica era ziua obiºnuitã de adunare a
Bisericii apostolice. Pavel a stat în Troa ºapte
zile (v. 6) ºi Biserica s-a întâlnit în ziua
dintâi a sãptãmânii. Aici metoda lui Luca
de a numãra zilele nu este cea evreiascã, care
considera cã o zi þine de la apusul soarelui
pânã la urmãtorul apus, ci cea romanã, care
considera cã ziua þine de la miezul nopþii
pânã la urmãtorul miez de noapte. Acest
lucru poate fi afirmat cu certitudine, pentru cã
expresia „pânã la ziuã“ (v. 11) înseamnã a
doua zi (v. 7).

Probabil cã biserica se întâlnea seara,
pentru cã cei mai mulþi oameni lucrau în
timpul zilei. Pentru cã urma sã-i pãrãseascã,
probabil fãrã sã mai revinã, Pavel ºi-a pre-
lungit discursul pânã la miezul nopþii.

20:8-10. Faptul cã în încãpere erau multe
lumini a contribuit la instalarea unei stãri de
somnolenþã, pentru cã lãmpile consumau
oxigenul. Probabil cã aceastã stare era ampli-
ficatã ºi de mulþimea celor prezenþi.

Un tânãr numit Eutih (lit. „norocos“) a
fãcut dovada cã numele i se potriveºte bine.
Luca a afirmat cã tânãrul a fost ridicat mort
dupã ce cãzuse de la o fereastrã de la al
treilea etaj (GBV). Obiceiul era ca încãperi
mai mari sã fie situate la nivelul superior al
unei clãdiri (vezi comentariile de la 1:13). La
fel cum au fãcut în vremea lor Ilie ºi Elisei,
Pavel l-a luat în braþe pe Eutih ºi „flãcãul a
fost adus viu.“

20:11-12. Ca parte a mesei, ei au parti-
cipat la Cina Domnului (a frânt pâinea, a
cinat; cf. v. 7), ºi întâlnirea lor a continuat
pânã la ziuã. Eutih, flãcãul norocos (cf. v.
9-10) a fost adus viu.

d. Discursul de la Milet (20:13-38)
20:13-15. Este cert cã Pavel a rãmas la

Troa mai mult decât îºi planificase iniþial
(v. 7). Pentru a mai câºtiga timp, el a trimis
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restul grupului sã meargã înaintea lui.
Cãlãtoria pe uscat de la Troa la Asos este cu
mult mai scurtã decât cea pe mare. Datoritã
acestui aranjament Pavel a putut sã zãbo-
veascã ceva mai mult timp la Troa. Apoi au
navigat împreunã de la Asos la Mitilene… la
Chios… Samos ºi Milet. Cãlãtoria spre
ultimele trei locuri a durat câte o zi.

20:16-17. Pavel a evitat Efesul pentru
cã se grãbea… sã fie în Ierusalim de ziua
Cincizecimii. El ºtia cã i-ar fi luat mult timp
sã-ºi ia rãmas bun de la mulþii prieteni pe
care-i avea în Efes. Miletul se gãsea la apro-
ximativ 50 de kilometri sud de Efes, aºa cã
Pavel a trimis vorbã la Efes ºi i-a chemat la
Milet pe presbiterii Bisericii. Corabia se
oprise pentru câteva zile în portul Milet.

20:18. Aici începe o altã „mostrã de
predicã“ a lui Pavel (cf. 13:16-41; 14:15-17;
17:22-31), rostitã pentru conducãtori creºtini,
oameni pe care-i iubea mult. Acest discurs
are trei pãrþi: (a) o recapitulare a celor trei
ani de misiune a lui Pavel în Efes (20:18-21),
(b) o prezentare a situaþiei actuale (v. 22-27)
ºi (c) responsabilitãþile viitoare ale prezbi-
terilor din Efes (v. 28-35).

20:19. În Efes, ca pretutindeni, uneltirile
Iudeilor s-au îndreptat împotriva lui Pavel,
cu toate cã rãscoala descrisã în Faptele
Apostolilor 19 a fost declanºatã de neevrei.
Aici Luca se referã la uneltirile din partea
evreilor, dar nu intrã în detalii (cf. cuvintelor
lui Pavel de la 1 Cor. 15:30-32; 16:9; 2 Cor.
1:8-10).

20:20. Lucrarea lui Pavel în case (cf.
2:38) se deosebeºte de lucrarea sa publicã ºi
se referã probabil la Bisericile care erau în
case. Dacã aºa stau lucrurile, este posibil ca
fiecare prezbiter sã fi fost supraveghetorul
unei astfel de Biserici. Pavel a predicat ºi a
„învãþat“ în aceste biserici.

20:21. În greacã cuvintele pocãinþa ºi
credinþa sunt legate printr-un singur articol.
Acest lucru poate sã însemne cã cele douã
cuvinte accentueazã douã aspecte ale încre-
derii în Hristos (cf. 2:38). Când o persoanã îºi
exprimã credinþa în Hristos, ea se întoarce de
la vechea sa credinþã (se pocãieºte de ea).
Acest mesaj se adreseazã deopotrivã Iude-
ilor ºi Grecilor (i.e., neevrei; cf. 19:10; Gal.
3:28).

20:22. Aici Pavel începe sã descrie cir-
cumstanþele în care se afla în acel moment
(v. 22-27). Cuvintele împins de duhul, sunt
literal „legat în Duhul“ (dedemenos… tô
pneumati). Probabil cã aceastã expresie se
referã la cãlãuzirea Duhului Sfânt în viaþa

apostolului (cf. Luca 2:27; 4.1; Fapte 8:29;
10:19; 11:12; 16:6-7). Motivul pentru care
Pavel dorea sã meargã la Ierusalim, deºi nu
este precizat, este evident acela de a duce aju-
toarele pentru sfinþii sãraci din Ierusalim
(24:17; cf. comentariilor de la 21:12-14).

20:23. Pavel fusese deja avertizat de
Duhul Sfânt — adicã prin oamenii care
aveau de la Duhul darul profeþiei — cã îl
aºteaptã lanþuri ºi necazuri la Ierusalim. El
anticipeazã necazurile de la Ierusalim în
Epistola cãtre Romani, 15:30-31. Totuºi, a
fost constrâns sã meargã acolo (cf. Fapte
19:21; 20:16).

20:24-25. Când aceste douã versete sunt
citite împreunã, devine clar cã predicarea
despre Împãrãþia lui Dumnezeu ºi Evan-
ghelia harului lui Dumnezeu au legãturã
una cu alta. Lucrarea harului lui Dumnezeu le
dã posibilitatea neevreilor sã aibã parte atât
de privilegiul mântuirii cât ºi de cel al intrãrii
în domnia milenarã a Domnului.

În urma avertismentului pe care l-a pri-
mit, Pavel a tras concluzia cã prezbiterii din
Efes nu-i vor mai vedea faþa. Cuvintele „voi
toþi“ se referã la ei „toþi“ (ca grup) care nu-l
vor mai vedea pe Pavel. El nu a spus cã nici-
unul dintre ei nu-l va mai vedea. Ambiþia lui
era aceea de a-ºi sfârºi alergarea, ceea ce se
va întâmpla mai târziu (2 Tim. 4:7).

20:26-27. În conformitate cu Ezechiel
33:1-6, Pavel declarã cã este curat de sân-
gele tuturor celor din Efes (cf. comentariilor
de la Fapte 18:6). El le-a predicat „tuturor“
(cf. „toþi cei ce locuiau în Asia, Iudei ºi
Greci“; 19:10). Conþinutul predicilor sale a
fost tot planul lui Dumnezeu (boulçn,
„scop, plan“; cf. 2:23; 4:28; 13:36; Ef. 1:11;
Evr. 6:17). Interesant este cã Pavel a folosit
câteva cuvinte când s-a referit la rolul sãu în
comunicarea evangheliei: (a) „propovãduiesc“
(Fapte 20:20) ºi „vestesc“ (v. 27) ambele pro-
venind din grecescul anangellô („proclamã,
anunþã“); (b) „învãþ“ (de la didaskô, „învãþ“,
v. 20); (c) „vestesc“ (v. 21) ºi „a mãrturisi“
(v. 24, GBV), ambele derivate din diamarty-
romai („a depune mãrturie solemnã“); (d) „mãr-
turisesc“ (martyromai, „mãrturisesc“, v. 26).

20:28. În versetele 28-35, Pavel îºi
îndreaptã atenþia spre responsabilitãþile
viitoare ale prezbiterilor din Efes. Mai întâi
ei trebuiau sã ia seama (prosechete, „a se
ocupa“, în sensul de a avea grijã) la ei înºiºi
ºi la toatã turma. Este semnificativ faptul
cã înainte de a putea sã se îngrijeascã de
turmã, trebuia ca ei sã se îngrijeascã de binele
lor spiritual.
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Aici prezbiterii sunt prezentaþi ca epis-
copi (episkopous, de la verbul episkopeô, „a
cãuta“, „a avea grijã“). Termenul „prezbite-
rii“ are anecedente preponderent evreieºti ºi
evidenþiazã demnitatea slujbei, în timp ce
„episcopi“ are o origine greceascã care
accentueazã responsabilitatea slujbei, ºi
anume, „a îngriji“ de alþii.

Valoarea turmei pe care prezbiterii tre-
buia sã o pãstoreascã (poimainein, infinitiv
prez.; cf. 1 Pet. 5:2), este subliniatã de Pavel
prin aceea cã o numeºte Biserica Domnului
(i.e., Biserica al cãrei stãpân este Dumnezeu),
ºi prin referirea la câºtigarea ei (cf. Ps. 74:2)
prin însuº sângele Sãu. Biblia nu vorbeºte
niciunde de sângele lui Dumnezeu Tatãl. În
greceºte textul poate fi: „prin sângele Celui
care este al Sãu“, adicã a propriului Sãu Fiu.
Cuvântul grecesc tradus a câºtigat-o înseam-
nã „a obþine, a dobândi.“

20:29-31. Aceste versete explicã necesi-
tatea îndemnului dat bãtrânilor de a lua sea-
ma la ei ºi la turmã (v. 28). Învãþãtorii falºi,
numiþi lupi rãpitori, vor intra între ei ºi nu
vor cruþa turma, ci vor învãþa lucruri stri-
cãcioase. Acest avertisment este atestat ºi în
alte referiri la biserica din Efes (1 Tim. 1:6-7,
19-20; 4:1-7; 2 Tim. 1:15; 2:17-18; 3:1-9;
Apoc. 2:1-7). Pavel îi îndeamnã din nou pe
aceºti conducãtori: de aceea, vegheaþi. El i-a
avertizat în repetae rânduri de pericolul ero-
rilor doctrinare. De fapt, a fãcut acest lucru
cu multe lacrimi (cf. Fapte 20:19).

20:32. Pavel i-a încredinþat mai întâi
în mâna lui Dumnezeu ºi apoi în cea a
Cuvântului harului Sãu. Deºi încrederea în
Dumnezeu este esenþialã, ea trebuie însoþitã
de ascultarea de Cuvântul Sãu. Aceasta va
duce la zidire spiritualã (care vã poate zidi
sufleteºte) ºi le poate da moºtenirea împre-
unã cu toþi cei sfinþiþi (cf. 26:18; Ef. 1:18;
Col. 1:12; 1 Pet. 1:4).

20:33-34. Pavel a muncit pentru a se
întreþine pe sine ºi pe alþii (cf. 18:3; Ef. 4:28).

20:35. Munca grea i-a permis lui Pavel
sã-i ajute pe cei slabi (cf. 1 Tes. 5:14). Cuvin-
tele Domnului: Este mai ferice sã dai decât
sã primeºti nu se gãsesc în cele patru Evan-
ghelii. Ele reprezintã o tradiþie oralã pãstratã
de Biserica Primarã.

20:36-38. Dragostea profundã pe care
prezbiterii o aveau pentru Pavel reiese clar
din aceste versete. Restul cãlãtoriei spre Ieru-
salim (21:1-25) a fost plin de astfel de dovezi
de dragoste faþã de Pavel. De ce insistã Luca
asupra acestui aspect? El face acest lucru
pentru a pune în contrast atitudinea faþã de

Pavel a celor din þinuturile locuite de neevrei
cu atitudinea pe care au avut-o faþã de el
evreii din Ierusalim.

e. Sfaturile date în timpul cãlãtoriei de la Milet 
la Ierusalim (21:1-16)
21:1. Fiecare din aceste opriri — la Cos,

la Rodos ºi la Patara — a avut loc dupã câte
o zi de cãlãtorie pe apã (cf. 20:13-15).

21:2. Pentru cã nu mai dorea sã rãmânã
la bordul unei corãbii care fãcea escalã în
câte un post în fiecare searã, Pavel s-a îmbar-
cat pe o corabie mai mare, care mergea spre
Fenicia fãrã oprire.

21:3-4. Navigând la sud de Cipru, cora-
bia a acostat ºi ei s-au dat jos la Tir, unde
avea sã se descarce corabia, operaþiune care
a durat o sãptãmânã (v. 4). Persecuþia asupra
Bisericii din Ierusalim i-a împrãºtiat pe
ucenici ºi spre Fenicia, aºa cã Pavel a gãsit ºi
aici credincioºi.

Prin Duhul, credincioºii din Tir îi ziceau
lui Pavel sã nu se suie la Ierusalim. Având
în vedere cuvintele „prin Duhul“, putem
considera cã Pavel a greºit urmându-ºi dru-
mul spre Ierusalim? Probabil cã el nu a în-
cãlcat voia lui Dumnezeu din urmãtoarele
motive: (1) Fapte 20:22 ºi 21:14 lasã sã se
înþeleagã cã era voia lui Dumnezeu ca Pavel
sã-ºi continue drumul spre Ierusalim (cf.
19:21). (2) Încurajarea datã de Dumnezeu
(23:11) aratã cã Pavel nu s-a încãpãþânat sã
refuze voia lui Dumnezeu. (3) În 23:1 Pavel
afirmã cã pânã în acea zi el a trãit având o
conºtiinþã curatã.

Probabil cã expresia „prin Duhul“ (21:4)
înseamnã cã ei ºtiau prin Duhul cã Pavel va
suferi în Ierusalim (cf. 20:23); aºa cã, pre-
ocupaþi de siguranþa lui, ei au încercat sã-l
opreascã din drum.

21:5-6. Acesta a fost primul contact al
lui Pavel cu Biserica din Tir, deºi au fost
împreunã doar ºapte zile, între ei s-a stabilit
o legãturã plinã de dragoste. Scena despãr-
þirii, chiar dacã nu atât de zguduitoare ca cea
din Milet (20:37), a fost plinã de înþelesuri.

21:7. Apoi corabia a coborât 40 de kilo-
metri spre sud, pânã la Ptolemaida, asãzi
Acra sau Akko, unde s-a oprit pentru o zi.
Probabil cã Biserica de aici a fost înfiinþatã ca
urmare a persecuþiilor menþionate în 11:19, la
fel ca ºi Biserica din Tir.

21:8-9. Cãlãtoria de 75 de kilometri spre
Cezarea a fost fãcutã fie pe uscat, fie pe mare;
probabil cã a fost fãcutã pe mare, pentru cã
drumul pe uscat era foarte anevoios, iar por-
tul Cezarea oferea condiþii excelente.
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Gazda lui Pavel aici a fost Filip evan-
ghelistul. El era unul din cei ºapte (cf. 6:1-
5) care au slujit vãduvelor din Ierusalim. Lu-
crarea sa de evanghelizare a fost prezentatã în
capitolul 8. El se stabilise în Cezarea (cf.
8:40), cu toate cã aceasta era cea mai romanã
cetate din Israel ºi locuia acolo de aproape
douãzeci de ani atunci când a sosit Pavel.

El avea patru fete fecioare (parthenoi,
lit. „virgine“) cari prooroceau. Acest dar
spiritual, foarte rãspândit în Biserica Primarã,
nu era dat doar bãrbaþilor (cf. 1 Cor. 11:5).
Tãcerea lor, având în vedere celelalte profeþii
despre suferinþele lui Pavel din Ierusalim,
este surprinzãtoare.

21:10-11. Agab, un prooroc care apare
la 11:28, s-a pogorât din Iudeea, evident din
Ierusalim, unde locuia, la Cezarea care se afla
tot în provincia Iudeea. El a ilustrat felul în
care Pavel va fi legat în Ierusalim. Profeþii  îºi
ilustrau deseori mesajele (cf. 1 Regi 11:20-
31; Is. 20:2-4; Ier. 13:1-7; Eze. 4). Faptul cã
Pavel urma sã fie întemniþat era cunoscut de
mai mulþi oameni, inclusiv de Pavel însuºi
(Fapte 20:23).

21:12-14. Când cei de acolo au auzit
aceastã profeþie, l-au rugat pe Pavel sã nu
se suie la Ierusalim (cf. v. 4). Chiar ºi Luca
s-a alãturat acestor oameni pentru cã folo-
seºte pronumele personal la persoana întâi
plural. Dar apostolul nu a putut fi înduplecat.

Deºi Luca nu spune acest lucru, se pare
cã unul din motivele pentru aceastã cãlãtorie
la Ierusalim atât de importantã pentru Pavel
era dorinþa lui de a duce ajutoarele pentru
credincioºii din Ierusalim (cf. 24:17; Rom.
15:25-27; 1 Cor. 16:1-4; 2 Cor. 8:13-14; 9:12-
13; Gal. 2:10).

Pavel dorea sã ducã ajutorul în bani ºi
pentru a întãri una din doctrinele sale de ba-
zã, unitatea evreilor ºi a neevreilor în Hristos
(Ef. 2:11-22; 3:6).

21:15-16. Distanþa dintre Cezarea ºi
Ierusalim este de aproximativ 100 kilometri
ºi poate fi parcursã pe cal în douã zile. Unii
cred cã Mnason îºi avea casa la jumãtatea
drumului ºi cã aici ºi-a petrecut Pavel noap-
tea împreunã cu însoþitorii lui. Dar este mai
probabil cã Mnason locuia în Ierusalim.
Interesant este faptul cã Mnason era din
Cipru, insula unde s-a nãscut Barnaba.

2. ARESTAREA LUI PAVEL LA 
IERUSALIM (21:17-23:32)

a. Detenþia lui Pavel (21:17-36)
(1) Jurãmântul lui Pavel (21:17-26) 
21:17-19. Foarte curând de la sosire,

Pavel ºi însoþitorii lui s-au întâlnit cu Iacov,

capul Bisericii din Ierusalim (cf. 15:13-21)
ºi cu toþi prezbiterii Bisericii. Luca men-
þioneazã doar relatarea lui Pavel cu privire la
ceea ce fãcuse Dumnezeu în mijlocul Nea-
murilor prin slujba lui (cf. 14:27). Tot acum
Pavel i-a înmânat lui Iacov, în prezenþa
prezbiterilor, ajutorul generos pentru sfinþii
din Ierusalim (24:17). Probabil cã Luca a
omis acest episod pentru cã el insistã asupra
faptului pe faptul cã evanghelia a trecut de la
evrei la neevrei.

21:20-21. Când conducãtorii Bisericii
din Ierusalim au auzit de lucrarea lui Pavel
printre neevrei, au proslãvit pe Dumnezeu.
Fãrã îndoialã cã ei i-au mulþumit pentru darul
fãcut de neevrei credincioºilor evrei din
Ierusalim (vezi comentariile de la v. 12-14).

Deºi se bucurau la auzul cuvintelor lui
Pavel, ei se temeau din cauza reputaþiei pe
care apostolul o avea printre credincioºii
evrei plini de râvnã pentru Lege. Veºti nea-
devãrate despre Pavel s-au rãspândit pânã
acolo. Era adevãrat faptul cã Pavel îi învãþase
pe neevrei cã, din punct de vedere religios,
nu era important ca fii lor sã fie tãiaþi împre-
jur ºi sã fie învãþaþi obiceiurile evreieºti.
Totuºi, el niciodatã nu i-a învãþat pe iudei sã
nu-ºi taie copiii împrejur sau sã-ºi dispre-
þuiascã obiceiurile.

21:22-24. Iacov ºi prezbiterii i-au su-
gerat lui Pavel sã se uneascã cu patru bãr-
baþi care au fãcut o juruinþã de curãþire ºi sã
„cheltuiascã“ el pentru ei. Motivul era lini-
ºtirea credincioºilor evrei. Nu se precizeazã
dacã Pavel a reuºit sã-i l iniºteascã pe
evrei, pentru cã nu acesta era scopul lui
Luca.

Detaliile acestui jurãmânt sunt necunos-
cute; nu putem decât presupune ce a fãcut
Pavel. Cei patru oameni au încheiat un
jurãmânt de Nazireat. La sfârºitul perioadei
jurãmântului erau necesare jertfe costisitoare
pentru cei care fãcuserã jurãmântul (cf. Num.
6:13-17). Se pare cã aceºti oameni erau prea
sãraci pentru a-ºi plãti costurile. Lui Pavel i
s-a cerut sã suporte el cheltuielile, pentru a
câºtiga simpatia celor foarte zeloºi faþã de
Lege.

A greºit Pavel devenind pãrtaº acestui
jurãmânt care fãcea parte din Lege? Rãs-
punsul este negativ din mai multe motive:
(1) Pavel însuºi încheiase anterior un legã-
mânt de Nazireat (Fapte 18:18). (2) Mai târziu
el nu s-a simþit ruºinat atunci când s-a referit
la acest episod înaintea lui Felix (24:17-18).
(3) Aceastã acþiune a lui Pavel confirmã unul
din principiile sale, conform cãruia s-a fãcut
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ca un iudeu pentru a-i câºtiga pe iudei ºi ca
unul care este sub Lege pentru a-i câºtiga pe
cei ce erau sub Lege (1 Cor. 9:20). (4) Unul
din scopurile cãlãtoriei lui Pavel la Ierusa-
lim, pe lângã aducerea ajutoarelor pentru
sãraci, a fost ºi consolidarea unitãþii dintre
evrei ºi neevrei. (5) Oferind jertfe de animale,
Pavel nu a negat lucrarea completã de ispã-
ºire a lui Hristos. Epistolele pe care Pavel
le-a scris pânã atunci (Gal., 1 ºi 2 Tes., 1 ºi
2 Cor., Rom.) aratã cã negarea lucrãrii lui Isus
era de neconceput. Pavel a considerat aceste
jertfe drept amintiri ale trecutului. De fapt,
aceasta va fi semnificaþia jertfelor ºi în timpul
mileniului (Eze. 43:18-46:24; Mal. 1:11; 3:3-
4). (6) Mai târziu Pavel a afirmat cã nu ºi-a
pãtat cugetul (Fapte 23:1).

21:25-26. A fost amintitã decizia Con-
ciliului din Ierusalim (cf. 15:20, 29). Prezbi-
terii l-au asigurat pe Pavel cã planul lor
(menþionat la 21:23-24) nu intra în conflict
cu ceea ce a hotãrât acel consiliu. De aceea
Pavel a urmat sfatul lor ºi s-a curãþit îm-
preunã cu cei patru bãrbaþi (v. 23-24). Acþi-
unea lui Pavel nu contrazicea învãþãtura lui
cã evreii ºi neevreii nu trebuiau sã respecte
Legea pentru a fi mântuiþi. Era vorba doar de
un obicei evreiesc, nu de mântuire sau
sfinþire.

(2) Reacþia violentã a mulþimii
(21:27-36) 
21:27. Aceastã opoziþie faþã de Pavel nu

venea din partea evreilor credincioºi, ci din
partea celor necredincioºi. Revolta a fost
iniþiatã de unii dintre Iudeii din Asia, o
provincie în care evanghelia obþinuse mari
succese. Aceºti oameni, prezenþi la Ierusalim
în ziua Cincizecimii, l-au recunoscut imediat
în Templu pe inamicul lor, au întãrâtat tot
norodul ºi au pus mâinile pe el. Este a ºasea
oarã în care mulþimea era agitatã din cauza
lucrãrii lui Pavel (14:19; 16:19-22; 17:5-8,
13; 19:25-34).

21:28-29. Acuzaþiile false pe care iudeii
i le-au adus lui Pavel erau similare cu cele
aduse lui ªtefan (6:11, 13-14). Când l-au
acuzat pe Pavel cã a vârât ºi pe niºte greci
în Templu, au susþinut o minciunã. În ochii
evreilor un astfel de gest ar fi spurcat acest
locaº sfânt. Neevreilor li se permitea accesul
doar în Curtea Neamurilor, dar nu mai
departe. Au fost descoperite douã inscripþii
pe o balustradã care separa Curtea Neamuri-
lor de restul zonei templului prin care evreii
erau avertizaþi cã se fãceau singuri vinovaþi
de moartea la care ar fi fost osândiþi dacã ar
fi depãºit bariera (cf. Ef. 2:14).

Atât de adânc era acest sentiment, încât
romanii au permis evreilor sã pedepseascã
cu moartea încãlcarea acestei restricþii, chiar
dacã în cauzã era un cetãþean roman.

21:30. Toatã cetatea s-a pus în miºca-
re; au pus mâna pe Pavel ºi l-au scos afarã
din Templu. Aici „Templu“ se referã evident
la curtea bãrbaþilor. Dupã ce l-au scos pe
Pavel de acolo, uºile au fost încuiate îndatã,
pentru ca nimeni sã nu mai poatã intra din-
colo de Curtea Neamurilor ºi astfel sã pângã-
reascã Templul.

21:31-32. La nord de zona templului se
gãsea Fortãreaþa Antonia, de la care porneau
douã rânduri de trepte care dãdeau în curtea
exterioarã a templului (vezi schiþa cu zona
templului ºi fortãreaþa). Aici se afla o garni-
zoanã de ostaºi, al cãror numãr sporea în tim-
pul sãrbãtorilor evreilor. Aceºtia fãceau parte
din Legiunea a Zecea Romanã. Cãpitanul
oastei din fortãreaþã, Claudius Lisias (cf.
23:26), a luat îndatã ostaºi ºi sutaºi ºi a
alergat la ei. „Cãpitanul“ este traducerea
cuvântului chiliarchos, comandant peste o
mie de soldaþi (25:23). Referirea la „sutaºi“
(hekatontarchas, lit., „comandanþi peste
sute“ sau centurioni) indicã faptul cã se aflau
acolo cel puþin 200 de ostaºi, pentru cã
substantivul este la plural.

21:33-36. Aceºti oameni l-au salvat pe
Pavel, ºi au pus mâna pe el (epelabeto, ace-
laºi verb trad. „a prinde“ în v. 30), iar coman-
dantul a poruncit sã-l lege cu douã lanþuri.
Atât de mare era confuzia ºi violenþa, încât
Pavel a trebuit sã fie dus de ostaºi. Mul-
þimea continua sã strige: La moarte cu el!
Mulþimea a strigat aceleaºi cuvinte ºi în cazul
Domnului Isus, tot în acest oraº (Luca 23:18;
Ioan 19:15).

b. Apãrarea lui Pavel (21:37-23:10)
(1) Înaintea mulþimii (21:37-22:29) 
21:37-38. Cãpitanul a fost surprins cã

Pavel ºtia greceºte, pentru cã el credea cã
apostolul este Egipteanul insurgent care nu
fusese încã prins de romani. Egipteanul rebel
nu ºtia, sau nu voia sã vorbeascã, greceºte.

Iosif Flavius menþioneazã despre un
impostor egiptean care susþinea cã este pro-
fet. Istoricul menþioneazã cã acest egiptean a
adunat peste 30.000 de urmaºi (Luca, cu mai
multã acurateþe, precizeazã cifra de 4.000;
Iosif Flavius avea tendinþa de a umfla cifrele)
ºi în anul 54 d.Hr. a venit la Muntele Mãsli-
nilor promiþându-le aderenþilor sãi cã zidu-
rile Ierusalimului se vor prãbuºi la porunca
sa. În loc sã se întâmple acest lucru, armata
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romanã i-a atacat imediat, omorându-i pe
câþiva ºi capturându-i pe alþii, iar cei rãmaºi
au fost împrãºtiaþi. Egipteanul a reuºit sã
scape.

Fãrã îndoialã cã oamenilor din Israel
le-ar fi plãcut sã punã mâna pe acest om care
le provocase atâtea necazuri. Când Lisias a
vãzut revolta din Templu, el a presupus cã în
centru atenþiei era acest egiptean ºi cã evreii
îºi revãrsau din rãzbunare mânia asupra lui.

21:39-40. Pavel l-a asigurat pe cãpitan
cã el este Iudeu (având deci dreptul sã intre
în templu) ºi, de asemenea, cetãþean din
Tarsul din Cilicia, unde învãþase greceºte.
Tarsul era o cetate care se bucura de o bunã
reputaþie, mai ales pentru cã era un centru
educaþional. Pânã în acel moment Pavel nu-ºi
dezvãluise cetãþenia romanã (cf. 22:23-29).

Când Pavel a primit permisiunea sã vor-
beascã norodului, el s-a adresat în aramaicã,
limba comunã a evreilor din Palestina,
folositã în tot Orientul Mijlociu în acel timp.
El a stat în picioare pe trepte, fãcând semn
norodului cu mâna.

Apãrarea lui Pavel a avut trei pãrþi:
(a) comportarea sa înainte de convertire
(22:1-5, (b) convertirea sa (22:6-16), ºi
(c) trimiterea sa în lucrare (22:17-21).

22:1. Cuvintele prin care Pavel ºi-a
început discursul: Fraþilor ºi pãrinþilor sunt
aceleaºi pe care le-a folosit ºi ªtefan (7:2).

Cuvântarea ºi moartea lui ªtefan au lãsat o
impresie durabilã asupra lui Pavel (cf. 8:1)

22:2. Când l-au auzit vorbindu-le în
aramaicã, au fãcut liniºte. Fãrã îndoialã,
evreii care locuiau în þarã au fost plãcut
impresionaþi, dacã nu chiar surprinºi, de
faptul cã un iudeu din diaspora, aºa cum era
Pavel, poate vorbi aramaica la fel de bine ca
ºi greaca. Aºa cã oamenii s-au potolit ºi au
ascultat.

22:3-9. Nu se ºtie cât din creºterea lui
Pavel a avut loc la Ierusalim (cf. 26:4).
Verbul tradus am fost crescut provine din
anatrephô, care mai poate însemna ºi „a
educa.“ Unul din mentorii sãi a fost iubitul
ºi apreciatul Gamaliel (cf. 5:34).

Mesajul lui Pavel este clar. El fusese
devotat în totalitate faþã de Legea pãrinþilor
ºi a încercat sã înãbuºe creºtinismul. Cu
privire la Cale, vezi comentariile de la 9:2
(cf. 19:9, 23; 22:4; 24:14). Devotamentul sãu
a fost atât de profund încât doar o transfor-
mare supranaturalã radicalã i-a putut schim-
ba concepþiile. El a relatat evenimentele care
au dus la convertirea sa (22:6-9; cf. 9:1-6).

22:10-11. Afirmaþia: acolo þi se va
spune ce trebuie sã faci (cf. 9:6) se referã
la lucrarea viitoare a lui Pavel ºi anticipeazã
cuvintele sale din 22:14-15.

22:12-13. Concepþia evreiascã despre
viaþã din aceastã cuvântare poate fi vãzutã
în prezentarea pe care Pavel i-o face lui Ana-
nia. El era bãrbat temãtor de Dumnezeu,
dupã Lege, ºi pe care toþi Iudeii care locu-
iesc în Damasc, îl vorbeau de bine. Aceste
caracteristici ale lui Anania nu sunt menþio-
nate în Faptele Apostolilor 9. Cuvântul frate
reflectã aceeaºi concepþie întâlnitã în 22:5,
unde evreii din Damasc au fost numiþi „fraþii“
evreilor din Ierusalim.

22:14-15. Referirea la faptul cã L-a vã-
zut pe Cel Neprihãnit este importantã, pen-
tru cã îl confirmã pe Pavel ca apostol (cf.
1 Cor. 9:1; 15:8). Termenul „Cel Neprihãnit“
a fost folosit ºi de ªtefan (Fapte 7:52). Între
toþi oamenii cãrora Pavel trebuia sã le pre-
zinte evanghelia se numãrau neevrei, regi ºi
evrei (9:15).

22:16. Douã întrebãri se ridicã cu privire
la acest verset. Prima este când a fost mân-
tuit Pavel — pe drumul spre Damasc, sau în
casa lui Iuda? Câþiva factori sugereazã cã el
a primit mântuirea pe drumul spre Damasc:
(1) Evanghelia i-a fost prezentatã direct de
Hristos (Gal. 1:11-12) ºi mai târziu de cãtre
Anania. (2) Pavel spusese deja (Fapte 22:10)
cã el I s-a supus lui Hristos prin credinþã.

Faptele Apostolilor 21:39-22:16
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(3) Pavel a fost umplut cu Duhul înainte
de botezul sãu în apã (9:17-18). Participiul
aorist din greacã, epikalesamenos, tradus
chemând Numele Domnului, se referã la o
acþiune care se petrece fie simultan, fie înain-
tea celei desemnate prin verbul principal. Aici
chemarea Numelui lui Hristos de cãtre Pavel
(pentru mântuirea sa) a precedat botezul sãu
în apã. 

A doua întrebare este ce semnificaþie au
cuvintele: fii spãlat de pãcatele tale? Susþin
ele cã mântuirea se obþine prin botezul în
apã? Pentru cã Pavel fusese deja curãþit
spiritual (vezi comentariile din par. prece-
dent), aceste cuvinte trebuie sã se refere la
simbolismul botezului. Botezul ilustreazã
lucrarea interioarã a lui Dumnezeu de spãlare
a pãcatelor (cf. 1 Cor. 6:11; 1 Pet. 3:21).

22:17-18. Conform versetelor 9:29-30,
plecarea lui Pavel din Ierusalim a avut loc în
urma sfatului fraþilor creºtini. Pavel a plecat
spre Tars atât datoritã unei revelaþii divine cât
ºi în urma sfaturilor umane.

22:19-20. Faptul cã Pavel Îl menþioneazã
pe „Domnul“ aratã cã el credea cã iudeii vor
fi impresionaþi de schimbarea radicalã din
viaþa sa; în fond, el fusese foate zelos în per-
secutarea credincioºilor (8:3; 9:2; 22:4-5;
26:11), luând parte chiar ºi la martirajul lui
ªtefan (7:58; 8:1).

22:21-22. Când Pavel menþioneazã sar-
cina sa de a predica ºi la Neamuri, mulþimea
a devenit dintr-o datã violentã ºi a început
sã strige. Starea mulþimii nu a fost stârnitã
de faptul cã Pavel a predicat neevreilor, pen-
tru cã ºi autoritãþile religioase ale Israelului
au predicat neevreilor (cf. Mat. 23:15).
Mesajul lui Pavel care a înfuriat mulþimea
era cã evreii ºi neevreii sunt egali fãrã Legea
lui Moise (cf. Ef. 2:11-22; 3:206; Gal.
3:28).

Acest rãspuns este important pentru tema
centralã a cãrþii Faptele Apostolilor. El aratã
cã evreii din Ierusalim au refuzat definitiv
evanghelia lui Isus Hristos pecetluindu-ºi
astfel soarta. Peste mai puþin de douãzeci de
ani, în 70 d.Hr., Ierusalimul a devenit moloz
ºi ruinã (cf. Mat. 24:1-2; 21:41; 22:7).
Aceastã distrugere nu înseamnã cã Israelul
nu va fi restaurat în viitor (Rom. 11:26).

22:23-24. Oamenii din mulþime îºi
asvârleau hainele ºi aruncau cu þãrânã în
vãzduh ca expresie a mâniei lor. Cãpitanul,
care nu înþelegea aramaica, nu a înþeles ce
se întâmplã. De aceea s-a hotãrât sã punã
capãt acestei situaþii, chiar dacã asta însemna
sã-l biciuiascã pe Pavel.

Aceastã biciuire diferea de bãtaia cu
nuiele pe care o primise Pavel în Filipi ºi în
alte douã ocazii (2 Cor. 11:25; Fapte 16:22-
23). A fost diferitã ºi de cele 39 de lovituri de
bici pe care i le-au administrat evreii, pedeap-
sã pe care Pavel a primit-o de cinci ori
(2 Cor. 11:24). Biciuirea la romani se fãcea
cu un bici având curele scurte, care la un
capãt se terminau cu bucãþi de metal sau de
os, iar celãlalt capãt era prins de un mâner de
lemn tare. Un astfel de bici putea ucide un
om sau îl putea lãsa infirm pentru tot restul
vieþii. Aºa a fost biciuit Isus (Mat. 27:26), ºi
de aceea nu a putut sã-ºi poarte crucea.

22:25-27. Dupã lege, un cetãþean roman
care nu era deja osândit pentru o infracþiune
nu putea fi biciuit. Pavel i-a atras atenþia
sutaºului asupra acestui fapt printr-o între-
bare. Când a auzit acest lucru, comandantului
nu i-a venit sã creadã cã Pavel, în circum-
stanþele în care se afla, fiind atât de urât de
evrei, era cetãþean roman.

22:28. În timpul împãratului Claudiu
(41-54 d.Hr.; vezi diagrama cu împãraþii
romani de la Luca 2:1) putea fi cumpãratã
cetãþenia romanã. Mai marii imperiului care
vindeau acest privilegiu au adunat mari averi.
Spre deosebire de cãpitanul, Pavel era nãs-
cut roman, pentru cã pãrinþii sãi au fost
cetãþeni romani. 

22:29. Cãpitanul, ºtiind cã-l legase pe
Pavel cu lanþuri, s-a temut cã Roma ar fi
putut afla cã încãlcase legea. Lanþurile erau
probabil cele folosite de obicei pentru lega-
rea celui care urma sã fie biciuit. Ca ºi
cetãþean roman, Pavel, avea sã fie pus în
lanþuri mai târziu (26:29).

Putea cineva sã scape de biciuire susþi-
nând cã este cetãþean roman? Poate cã da;
însã dacã cineva susþinea cã este cetãþean
roman, dar nu era, era pasibil de pedeapsa cu
moartea.

(2) Înaintea Sinedriului (22:30-23:10) 
22:30. Cãpitanul ºi-a dat deja seama cã

acuzaþiile aduse lui Pavel þineau de legea evre-
iascã (cf. v. 23-29) ºi cã cea mai bunã cale de
a descoperi care sunt aceste acuzaþii era
aducerea lui Pavel în faþa Sinedriului, adicã
Soborul. Dacã prizonierul era gãsit nevino-
vat el putea fi eliberat, dar dacã acuzaþiile se
adevereau, cazul putea fi trimis la procurator,
guvernatorul roman (cf. 23:26-30).

23:1-2. Desfãºurarea acestei scurte jude-
cãþi este descrisã în aceste versete. Dupã ce
Pavel ºi-a susþinut curãþia cugetului în lucra-
rea sa (cf. 24:16; 1 Cor. 4:4), marele preot
Anania a poruncit celor ce stãteau lângã el
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sã-l loveascã peste gurã. Gestul lui Anania
este conform cu ceea ce se ºtie despre el de
la Iosif Flavius, care l-a descris ca fiind inso-
lent, cu un temperament aprins, profan ºi
lacom. În mod ironic, un alt Anania l-a ajutat
la începutul lucrãrii sale sã-ºi capete vederea.

23:3-5. Izbucnirea lui Pavel a fost
declanºatã de porunca ilegalã a marelui preot.
Cum putea preotul sã acþioneze împotriva
Legii în timp ce „judeca“ pe cineva care se
presupunea cã a încãlcat Legea? Legea evre-
ilor acorda prezumþia de nevinovãþie pânã
când acuzatul era gãsit vinovat. Ca un perete
vãruit, Anania arãta bine pe dinafarã, dar era
slab ºi corupt pe dinãuntru. Isus Însuºi, când
a fost judecat, a fost lovit peste gurã ºi a con-
testat legalitatea gestului (Ioan 18:20-23).

Afirmaþia lui Pavel: N-am ºtiut, fraþilor,
cã este marele preot, ridicã o problemã.
Este puþin probabil cã apostolul nu l-a vãzut
bine pe Anania, fiindcã se precizeazã cã el a
privit „þintã (atenisas, lit., «a privit atent») la
Sobor“ (Fapte 23:1). Cuvintele lui Pavel pot
fi ironice, în sensul cã el n-a putut sã recu-
noascã un preot în persoana unui astfel de om
violent. Totuºi, cuvântul „fraþilor“ (v. 5) face
improbabilã aceastã interpretare. Probabil cã
situaþia a fost atât de confuzã încât era greu
sã-l identifici pe marele preot. Poate cã aces-
ta nu purta îmbrãcãmintea de mare preot. De
asemenea, probabil cã Pavel nu îl cunoºtea
personal pe Anania, pentru cã nu mai avusese
contacte cu Sinedriul de mulþi ani. Marele
preot se schimba foarte des (vezi diagrama cu
familia lui Anania la 4:5-6).

În orice caz, Pavel a recunoscut poziþia
marelui preot, chiar dacã nu l-a respectat pe
preot ca persoanã.

23.6-9. Într-o asemenea situaþie era
imposibil sã se facã dreptate. Realizând acest
lucru, Pavel a schimbat complet tactica ºi
ºi-a mãrturisit nãdejdea în învierea morþilor,
împreunã cu cei care erau Farisei (despre
aceastã speranþã, cf. 24:15; 26:6-7; 28:20).
Aceastã afirmaþie a determinat imediat între-
ruperea procedurii, pentru cã a declanºat o
disputã între Farisei ºi Saduchei (cf. 4:1-2).
Folosind aceastã tacticã înþeleaptã, Pavel ºi-a
divizat duºmanii. Surprinzãtor a fost faptul cã
fariseii l-au apãrat pe Pavel, care ºi el fusese
Fariseu.

23:10. Pavel era într-un pericol mai mare
în mijlocul evreilor decât fusese în închisoa-
rea romanã. Aºa cã ostaºii au primit ordin sã
se pogoare ºi sã-l smulgã din mijlocul lor,
apoi sã-l ducã în fortãreaþa Antonia (cf. 21:35).

c. Pericolul pentru Pavel (23:11-32)
23:11. Importanþa vedeniei nu s-a rezu-

mat doar la încurajarea ºi mângâierea pe care
o aducea (cf. 18:9-10), ci a constat ºi în con-
firmarea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui
Pavel cã planul Lui era ca el sã meargã la
Roma. Evanghelia lui Hristos trebuia sã se
rãspândeascã din Ierusalim pânã la Roma
prin apostolul Pavel. Aceasta a fost cea de-a
patra vedenie pe care i-a dat-o Domnul lui
Pavel (cf. 9:4-6; 16:9; 18:9-10).

23:12-13. Atât de mare era ura împotriva
lui Pavel, încât dimineaþa urmãtoare Iudeii au
uneltit ºi s-au legat cu blestem cã nu vor
mânca, nici nu vor bea, pânã nu vor omorî
pe Pavel (cf. efortul mulþimii de a-l omorî;
21:31). Verbul tradus „s-au legat cu blestem“
este anathematizô (de unde vine cuvântul
„anatema“), care înseamnã a se pune sub un
blestem în cazul neîndeplinirii jurãmântului.
Se poate presupune cã ulterior aceºti oameni
au fost dezlegaþi de blestem de cãtre cãrtu-
rarii Legii, pentru cã circumstanþele în care
s-a aflat Pavel s-au schimbat dramatic prin-
tr-un concurs de împrejurãri.

23:14-15. Complotul la care au luat parte
preoþii cei mai de seamã ºi „bãtrânii“
poporului aratã atât faptul cã ei nu au putut
formula o acuzaþie legalã împotriva lui Pavel,
cât ºi caracterul lor josnic. Zelul fanatic al
celor patruzeci de oameni se vede ºi din
faptul cã o parte din ei erau gata sã moarã
într-o confruntare cu pãzitorii lui Pavel, dacã
astfel ºi-ar fi putut împlini planul.

23:16-22. Nepotul lui Pavel, al cãrui nu-
me nu este cunoscut, a aflat despre aceastã
cursã a celor patruzeci, s-a dus în cetãþuie ºi
i-a comunicat lui Pavel ºi cãpitanului planul
lor. Aici se ridicã multe întrebãri fãrã rãs-
puns. Era nepotul lui Pavel creºtin? Cum a
obþinut el aceastã informaþie? Locuia „sora“
lui Pavel în Ierusalim? Dacã Pavel avea rude
în Ierusalim, de ce nu stãtea le ele?

Nepotul era tânãr (v. 17-19, 22). Cuvân-
tul grecesc folosit în versetul 17, neanias, a
mai fost folosit cu privire la Pavel (7:58) ºi la
Eutih (20:9). Termenul se referã la un tânãr
între douãzeci ºi treizeci de ani. (Neaniskos,
un sinonim al lui neanios, este folosit în
23:18 ºi 22.) Când cãpitanul fortãreþei a
auzit despre acest plan, i-a poruncit nepo-
tului lui Pavel sã nu spunã nimãnui cã i-a
descoperit aceste lucruri.

23:23-24. Cãpitanul a decis sã-l ducã pe
Pavel cât mai departe de acest loc periculos.
De aceea a fãcut tot ce i-a stat în putinþã ca sã
asigure securitatea lui Pavel în cãlãtoria sa.
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Mai întâi i-a asigurat lui Pavel o companie
alcãtuitã din peste 470 de oameni — douã
sute de ostaºi, ºaptezeci de cãlãreþi ºi douã
sute de suliþari. În al doilea rând, au fost
nevoiþi sã plece în cãlãtorie la adãpostul
întunericului, la ora nouã seara. În plus,
Cezarea ar fi trebuit sã fie un loc mult mai
sigur, fãrã riscul vreunei rãscoale, cum s-a
întâmplat în Ierusalim. Pentru a treia oarã
Pavel pãrãsea un oraº, noaptea pe furiº (cf.
Damascul, 9:25; Tesalonicul, 17:10).

23:25-30. Când un prizonier era trimis la
un superior, ofiþerul subordonat trebuia sã-l
însoþeascã pânã acolo, având asupra lui un
raport scris asupra cazului.

Aceastã scrisoare de la Claudius Lisias
prezenta elementele esenþiale ale cazului.
Cãpitanul a deformat adevãrul atunci când
a scris cã l-a scos din mâna lor pe Pavel
(v. 27), pentru cã, de fapt, el aflase de la un
subordonat cã Pavel era cetãþean roman
(22:26). De asemenea, a omis sã scrie cã se
pregãtise sã-l biciuiascã pe Pavel (cf. 22:25,
29).

Importanþa acestui document reiese din
versetul 23:29, unde cãpitanul declarã cã
Pavel este nevinovat. Comparaþi comenta-
riile similare ale lui Galion (18:14-15), ale
logofãtului din Efes (19:40), ale fariseilor
(23:9), ale lui Festus (25:25) ºi ale lui Irod
Agripa II (26:31-32).

23:31-32. Distanþa de la Ierusalim la
Antipatrida era de peste 55 de kilometri.
Acest lucru înseamnã cã ei au mers în marº
forþat, pentru cã au ajuns acolo a doua zi.
Terenul de la Ierusalim spre Lida sau Iope
(astãzi Lod; cf. 9:32-34), la zece-doisprezece
kilometri înainte de Antipatrida era acci-
dentat ºi potrivit pentru o ambuscadã. Odatã
ajunºi în Antipatrida, ostaºii pedeºtri nu mai
erau necesari. Mai rãmâneau aproximativ 40
de kilometri pânã la Cezarea, distanþã care
putea fi parcursã fãrã prea mari pericole.

3. CAPTIVITATEA LUI PAVEL ÎN 
CEZAREA (23:33-26:32)

a. Apãrarea lui Pavel înaintea lui Felix 
(23:33-24:27)
23:33-35. Când cãlãreþii ºi Pavel au

ajuns, Felix i-a luat un interogatoriu prelimi-
nar. Felix a fost procurator (dregãtor, sau
guvernator) al Iudeii între 52-58 d.Hr. El este
unul din cei trei procuratori romani menþio-
naþi în Noul Testament. Ceilalþi sunt Pontius
Pilat (26-36 d.Hr.) ºi Porcius Festus (58-62
d.Hr.). Felix era cãsãtorit cu Drusila (24:24), o
sorã a lui Irod Agripa II, Agripa despre care

se vorbeºte în 25:13-26:32. (Vezi diagrama
cu urmaºii lui Irod de la Luca 1:5).

Dupã ce Felix a aflat cã Pavel era din
Cilicia, a hotãrât sã „asculte“ despre ce era
vorba. Se parecã un caz putea fi judecat în
provincia celui acuzat sau în provincia în care
a avut loc infracþiunea de care era acuzat.
Întrebarea dregãtorului s-a referit la ce fel de
(poias) þinut era cel din care provenea Pavel.
În acel timp Cilicia nu era o provincie inde-
pendentã, ci se afla sub autoritatea legatului
provinciei Siria, al cãrei delegat era Felix.
Legatul provinciei Siria nu dorea sã fie de-
ranjat pentru un caz neînsemnat ca acesta.
Mai mult, Felix n-ar fi vrut sã sporeascã
mânia evreilor forþându-i sã prezinte acest
caz în cetatea natalã a lui Pavel, Tars, care se
afla atât de departe. Felix putea lua doar o
singurã decizie, aceea de a audia personal
acest caz. Dar acuzatorii lui Pavel trebuiau sã
fie ºi ei prezenþi acolo (Fpate 23:30).

24:1. Însuºi marele preot a venit la
Cezarea, însoþit de unii din bãtrâni, membri
ai Sinedriului. Aceºtia au angajat un avocat
(rhçtoros, „un vorbitor în public, orator,“
folosit doar aici în NT), pe Tertul, care tre-
buia sã prezinte cazul înaintea lui Felix.

24:2-4. Introducerea avocatului a durat
tot atâta cât prezentarea acuzaþiilor împotriva
lui Pavel. Descrierea pe care i-a fãcut-o lui
Felix avea scopul evident sã-l flateze, pentru
cã Felix era cunoscut pentru modul violent
în care folosea forþa represivã ºi pentru felul
necinstit în care încerca sã se acopere de
glorie. Felix fusese un sclav care îºi câºti-
gase libertatea ºi obþinuse favoruri la curtea
imperialã. Istoricul roman Tacitus rezumã
caracterul lui Felix în comentariul sãu: „Îºi
exercita puterea regalã cu mintea unui
sclav.“

24:5-8. Trei erau acuzaþiile aduse: (1) Pavel
era un om care pune la cale rãzvrãtiri… pe
tot pãmântul. (2) Era un conducãtor al par-
tidei Nazarinenilor. (3) A încercat sã spurce
chiar ºi Templul.

Prima acuzaþie avea o tentã politicã,
pentru cã Roma dorea sã menþinã ordinea
în tot imperiul.

A doua acuzaþie avea de-a face tot cu
guvernarea romanã, pentru cã Tertul lãsa
impresia cã creºtinismul s-a desprins din
iudaism. Roma permitea iudaismul ca o reli-
gio licita (religie legalã), dar nu tolera nici o
religie nouã. Prezentând creºtinismul ca secta
sau partida (haireseôs, „facþiune, partidã,
ºcoalã“; de aici cuvântul „erezie“) Nazari-
nenilor, vorbitorul voia sã arate cã credinþa
lui Pavel era sectarã ºi bizarã.
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Acuzaþia cu privire la profanarea Templu-
lui avea tot o tentã politicã, pentru cã romanii
le dãduserã evreilor permisiunea sã execute
pe orice neevreu care intra într-o zonã care-i
era interzisã în perimetrul Templului (21:28).
Aici Tertul modificã acuzaþia iniþialã din
21:28, unde Pavel era acuzat cã a introdus
într-o curte a templului un neevreu (Trofim
din Efes); acum Pavel este acuzat el însuºi cã
a încercat sã profaneze templul. Adevãrul a
fost mult deformat, întrucât afirmau cã au
pus mâna pe Pavel, adicã au încercat sã-l
aresteze.

24:9-10. Dupã ce evreii ºi-au susþinut
aceste învinuiri, lui Pavel i s-a dat posibili-
tatea sã rãspundã.

Introducerea lui este mult mai scurtã ºi
mai sincerã. În ea se spune cã Felix cunoºtea
destul de bine situaþia din Iudeea pentru a
putea lua o decizie corectã.

24:11. Pavel a prezentat câteva argu-
mente în apãrarea sa. Primul a fost acela cã
nu a stat în Ierusalim atât de mult timp încât
sã poatã instiga la rãscoalã. De fapt, unul din
scopurile pentru care se afla acolo era de a se
închina ºi de a petrece sãrbãtoarea Cincizeci-
mii (20:16). Un alt motiv este prezentat în
24:17-18.

24:12-13. Al doilea argument a fost acela
cã acuzatorii sãi nu puteau da nici un exem-
plu de situaþie în care el a instigat la rãscoalã
în oraº.

24:14-16. Al treilea argument era cã el
s-a închinat Dumnezeului lui Israel conform
cu ce este scris în Lege ºi în Prooroci (cf.
26:22; 28:23). (Despre sensul expresiei „în
Lege ºi în Prooroci“, vezi Mat. 5:17.) Mai
mult, credinþa lui nu era a unei partide, ci a
creºtinismului, care era cunoscut drept Calea
(cf. Fapte 9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:22). Nãdej-
dea lui în înviere (cf. 23:6; 26:6-7) era aceaºi
cu cea pe care o aveau ºi acuzatorii sãi (Pavel
presupunea cã unii dintre ei erau farisei). Prin
aceasta Pavel voia sã spunã cã creºtinismul
era o dezvoltare a Vechiului Testament. Mai
mult, Pavel se strãduia sã aibã totdeauna un
cuget curat (cf. 23:1). „Curat“, traducerea
lui aproskopon (lit., „care nu constituie un
prilej de poticnire, nu ofenseazã“), este fo-
losit numai de douã ori în Noul Testament,
de fiecare datã de Pavel (1 Cor. 10:32; Fil.
1:10).

24:17. Aceasta este singura datã în Fapte
în care Pavel menþioneazã cã unul din sco-
purile sale a fost acela de a aduce la Ierusalim
un dar din partea bisericilor neevreieºti. Luca
nu insistã asupra acestui lucru, pentru cã nu

reprezenta un factor major al subiectului
sãu principal. Totuºi, el era foarte important
pentru Pavel, aºa cum o dovedesc aluziile
frecvente pe care le face în epistolele sale
(Rom. 15:25-28; 1 Cor. 16:1-4; 2 Cor. 8:13-
14; 9:12-13; Gal. 2:10).

Ce a vrut sã spunã Pavel când a afirmat
cã a venit sã aducã daruri la Templu? Poate
cã voia sã spunã cã „a intrat în Templu sã
aducã jertfe“ (cf. Fapte 24:18). Mai plauzibil
este însã sã credem cã el s-a referit la jertfe
de mulþumire pentru cã Dumnezeu l-a bine-
cuvântat în lucrarea sa.

24:18. Din nou Pavel afirmã cã nu a
instigat la zarvã (cf. v. 12); adevãraþii insti-
gatori erau acuzatorii lui.

24:19-21. În final, Pavel spune cã adevã-
raþii sãi acuzatori nu erau cei prezenþi acolo,
ci erau niºte iudei din Asia (în NIV expresia
apare în v. 19) care au fãcut afirmaþii false
ºi au incitat la rãscoalã în templu (cf. 21:27).
Deoarece Sinedriul nu îl gãsise vinovat (23:1-
9), vorbirea lui Tertul nu conþinea nici o acu-
zaþie legitimã.

24:22. Cum a aflat Felix despre creºti-
nism, putem doar presupune. Probabil cã a
auzit despre el de la Drusila, soþia sa care era
o fiicã a lui Irod Agripa I ºi sora lui Irod
Agripa II. Pentru cã era evreicã (v. 24), ea ºtia
despre Calea creºtinã. În afarã de aceasta, cu
greu ar fi putut Felix sã domneascã în Iudeea
mai mulþi ani fãrã sã afle câte ceva despre
credinþa Bisericii Primare.

Pentru a nu lua o decizie nefavorabilã
autoritãþilor religioase, Felix i-a amânat. El
le-a spus: Am sã cercetez pricina voastrã
când va veni cãpitanul Lisias. Dacã Clau-
dius Lisias (cf. 23.25-30) a mai venit în Ceza-
rea nu este important; cazul a fost amânat
pentru o datã nedefinitã.

24:23. Felix, care era conºtient de nevi-
novãþia lui Pavel, i-a poruncit sutaºului sã-l
pãzeascã, dar sã-l lase puþin mai slobod.
Mai târziu, un alt sutaº îi va acorda lui Pavel
o libertate asemãnãtoare (27:3).

24:24-26. Felix a fãcut o scurtã cãlãtorie
cu nevastã-sa Drusila. Când s-au întors,
Felix a chemat pe Pavel ºi l-a ascultat
despre credinþa în Hristos Isus. Felix s-a
îngrozit în timp ce Pavel îi vorbea despre
neprihãnire, despre înfrânare ºi despre ju-
decata viitoare. Reacþia lui nu putea fi alta,
deoarece cãsãtoria sa cu Drusila era a treia ºi,
pentru a putea sã se cãsãtoreascã cu ea, a
trebuit sã distrugã încã o cãsãtorie. Domnia
sa era marcatã de nedreptãþi, contrare nepri-
hãnirii lui Dumnezeu. În plus, era un om
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care-ºi pierdea foarte repede controlul de
sine.

Duplicitatea ºi lãcomia lui Felix rezultã
din dorinþa lui de a primi bani de la Pavel.

24:27. Pentru a face pe placul iudeilor,
Felix l-a lãsat pe Pavel în temniþã, deºi ºtia
cã este nevinovat. Pânã la urmã Felix ºi-a
pierdut poziþia pentru cã a fost excesiv de
crud în înãbuºirea unui conflict între evrei ºi
neevrei în Cezarea.

b. Apãrarea lui Pavel înaintea lui Festus 
(25:1-12)
25:1. Aceastã secþiune (v. 1-12) este

crucialã pentru cã Pavel face apel la Cezar.
Ea stabileºte direcþia pentru restul cãrþii ºi
aratã felul în care Pavel a ajuns la Roma.

Despre Porcius Festus, procurator roman
al Iudeii între 58-62 d.Hr., se cunosc puþine
lucruri, dar istoria îl prezintã într-o luminã
favorabilã. Dorinþa sa de a conduce bine este
atestatã ºi de faptul cã a mers la Ierusalim
dupã trei zile de la sosirea sa în provincie.
Fãrã îndoialã cã el auzise despre nestatornicia
acestui oraº.

25:2-3. Un lucru care stãruia în mintea
autoritãþilor religioase era judecarea lui
Pavel. Ei ºtiau cã dovezile lor erau atât de
neconcludente încât singura soluþie de a
scãpa de Pavel ar fi fost prinderea lui într-o
cursã în timp ce ar fi fost transferat de la
Cezarea la Ierusalim.

25:4-5. Se pare cã Festus a considerat
cererea lor nerezonabilã ºi a promis cã jude-
cata va fi redeschisã în Cezarea. Pavel era
acolo ºi Festus urma sã plece ºi el în curând
acolo.

25:6-7. Scena judecãþii anterioare se
repetã întocmai. Luca mai adaugã faptul cã
acum acuzaþiile erau multe ºi grele.

25:8-9. Dupã ce Pavel a respins scurt ºi
categoric acuzaþiile care i se aduceau, Festus
l-a întrebat dacã doreºte sã meargã la Ieru-
salim ºi sã fie judecat pentru aceste lucruri
chiar de el. Astfel Festus a revenit asupra
deciziei sale (cf. v. 4-5), crezând probabil cã
acest compromis va fi pe placul Iudeilor. El
a înþeles cã nu poate judeca un astfel de caz
religios (v. 20).

25:10. Lui Pavel nu i-ar fi fost de nici un
folos o astfel de schimbare, din mai multe
motive: (1) Cãlãtoria de la Cezarea la Ieru-
salim ar fi fost periculoasã. Cei patruzeci de
iudei care juraserã cu doi ani în urmã (cf.
24:27) sã-l omoare (23:13-14), deºi probabil
cã ieºiserã de sub putera jurãmântului, încã
mai doreau sã-l omoare pe Pavel. (2) O

judecatã corectã în Ierusalim era puþin pro-
babilã. (3) El zãcea deja prizonier în închi-
soarea din Cezarea de vreo doi ani.

Acuzaþiile aduse împotriva lui Pavel erau
de ordin civil (cã i-a nedreptãþit pe Iudei);
prin urmare, acest tribunal, în care Festus era
reprezentatul Cezarului era cel potrivit.

25:11. Acuzaþiile erau suficient de grave
pentru a se cere pedeapsa cu moartea. Dacã
acuzaþiile ar fi fost adevãrate, Pavel nu s-ar fi
dat înlãturi de la moarte. El a interpretat
propunerea lui Festus de a merge la Ierusalim
(v. 9) ca pe o încercare de a-l abandona în
mâinile iudeilor, chiar dacã judecata avea sã
fie condusã de Festus.

25:12. Existã unele discuþii în legãturã
cu întrebarea dacã Festus a fost obligat sã
trimitã cazul în faþa Cezarului (Nero, care
a domnit între anii 54-68 d.Hr.) sau dacã
a putut decide singur în acest caz. Dacã
Festus ar fi decis sã judece el cazul ºi ar fi
dat o sentinþã negativã, Pavel încã mai
putea cere sã fie judecat de Cezar. Este posi-
bil însã ca Festus sã nu fi avut altã soluþie
decât sã transfere cazul la Roma. Aºa cã,
dupã ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, el a
anunþat cã Pavel va fi trimis la Cezar, aºa
cum ceruse.

c. Apãrarea lui Pavel înaintea lui Agripa II 
(25:13-26:32)
25:13. Împãratul Agripa la care se face

referire aici este Agripa II, fiul lui Irod
Agripa I (12:1) ºi un strãnepot al lui Irod cel
Mare (Mat. 2:1). (Vezi diagrama familiei lui
Irod de la Luca 1:5.) La acea vreme avea vreo
treizeci de ani ºi domnea peste teritoriile din
nord-estul Palestinei, cu titlu de rege. Pentru
cã era prieten cu familia imperialã i s-a dat
privilegiul de a-i numi pe marii preoþi ai
evreilor ºi de a avea în custodie tezaurul
Templului. Trecutul ºi pregãtirea lui îl reco-
mandau ca pe unul dintre cei mai calificaþi
sã-l audieze pe Pavel; el cunoºtea religia
evreilor (cf. Fapte 25:26-27).

Agripa II ºi sora sa Berenice au venit la
Cezarea ca sã ureze de bine lui Festus. Deºi
Berenice pãrea dispusã sã le acorde evreilor
sprijinul ei, ea trãia o viaþã desfrânatã. Avea
relaþii incestuoase cu fratele ei, Agripa.

25:14-21. Festus i-a expus cazul lui
Pavel, pe care-l moºtenise de la Felix. Festus
i-a spus sincer cã nu a ºtie cum sã judece
acest caz (v. 20). Lucrul care îl deruta cel mai
mult era insistenþa lui Pavel în privinþa
învierii lui Hristos (v. 19).

25:22. Relatarea cazului a avut efectul
scontat asupra lui Agripa. Familia Irozilor
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era utilã Romei datoritã cunoºtinþelor ei
despre evrei, iar discernãmântul lui Agripa îi
putea fi de folos lui Festus.

25:23-24. Meschinul împãrat Agripa ºi
sora lui Berenice au folosit aceastã ocazie
pentru a-ºi etala poziþia, îmbrãcãmintea ºi
fastul. Este clar cã Luca stabileºte un contrast
între modestul deþinut Pavel ºi Agripa, Bere-
nice, cãpitanii ºi oamenii cei mai de frunte
ai cetãþii. Pentru cã în Cezarea se aflau cinci
cohorte (fiecare cohortã avea o mie de sol-
daþi), acolo se aflau cinci ofiþeri de rang înalt
(chiliarchoi, lit., „comandanþi peste o mie“;
cf. 21:31). Festus i-a spus lui Agripa cã
iudeii cereau ca Pavel sã moarã.

25:25-27. Afirmaþia din versetul 25 este
semnificativã pentru cã aratã cã Festus, la fel
ca Felix înaintea lui, a înþeles cã Pavel n-a
fãcut nimic vrednic de moarte (cf. 23:9, 29;
26:31).

Festus ar fi lãsat o impresie negativã
dacã l-ar fi trimis pe Pavel la Cezar fãrã
nimic temeinic de scris. Festus credea cã
Agripa, având cunoºtinþe despre obiceiurile
ºi legile evreilor, îl putea ajuta sã scrie acu-
zaþii care sã fie destul de clare ºi luate în
seamã de Cezarul Nero.

Doi termeni interesanþi pentru sistemul
regal al Romei se gãsesc în acest capitol: pri-
mul este Sebastos, însemnând „venerat“ sau
„august“ ºi este folosit în Noul Testament
numai în 25:21, 25; 27:1 (în NIV; în COR nu
apare acest cuvânt decât în 27:1 — n. tr.). În
capitolul 25 este tradus „Augustus“ (GBV),
iar în 27:1 este tradus „Imperial“ (în NIV în
loc de „ceata de ostaºi Augusta“ apare „Regi-
mentul Imperial“ — n. tr.).

Celãlalt termen este kyrios însemnând
„domn.“ În 25:26 expresia „domnului meu“
(COR) este tradusã prin „Maiestatea Sa“
(NIV). Atât Augustus cât ºi Tiberiu au
refuzat acest titlu, fiindcã îl considerau prea
înalt pentru ei; totuºi, când Pavel a fãcut apel
la Cezar, pe tron era Nero ºi apelativul
„domn“ era folosit de obicei pentru Cezar.
Deºi Nero a acceptat titlul de „domn“, el încã
nu se dedase la excesele care au caracterizat
domnia lui mai târziu. La acea datã Nero
era considerat încã un stãpânitor destul de
drept.

26:1. Pavel îºi susþinuse apãrarea îna-
intea lui Festus, aºa cã acum se adreseazã
direct lui Agripa. Mai mult, scopul urmãrit
prin cuvântarea sa era acela de a-l informa pe
Agripa.

A întinde mâna era un gest obiºnuit
pentru oratorii din acea vreme. Cuvântarea

are câteva pãrþi: (1) complimente (26:2-3),
(2) prima parte a vieþii lui Pavel în iudaism
(v. 4-8), (3) zelul sãu împotriva creºtinis-
mului (v. 9-11), (4) convertirea ºi misiunea sa
(v. 12-18), (5) lucrarea sa (v. 19-23), (6) re-
plici verbale schimbate cu Festus ºi Agripa
(v. 24-29).

26:2-3. Pavel a fost sincer când a adresat
aceste complimente pentru cã el ºtia cã
Agripa cunoºtea foarte bine toate obiceiurile
ºi neînþelegerile Iudeilor, pe lângã faptul cã
era un iudeu practicant.

În contrast cu Tertul, care promisese o
vorbire scurtã în faþa lui Felix (24:4), cuvân-
tarea de apãrare a lui Pavel se anunþa mai
lungã. Acesta este punctul culminant al tutu-
ror cuvântãrilor de apãrare ale lui Pavel
redate în Faptele Apostolilor (cf. 22:1-21;
23:1-8; 24:10-21; 25:6-11).

26:4-8. În rezumat, Pavel a afirmat cã
viaþa lui, din cele dintâi zile ale tinereþii,
a trãit-o conform cu nãdejdea fãgãduinþei
fãcutã lui Israel (v. 6-7; cf. 23:6; 24:15;
28:20). (Cu privire la aceastã perioadã trãitã
în Ierusalim, vezi 22:3.) El a afirmat cã
aceastã nãdejde include ºi credinþa cã Dum-
nezeu înviazã morþii. De aceea ºi Hristos a
apãrat doctrina învierii (Mat. 22:32), citân-
du-l pe Moise (Ex. 3:6). Pentru cã Iehova
este Dumnezeul lui Avraam, Isaac ºi Iacov,
oamenii trebuie sã învie pentru a beneficia de
promisiunile date lor de cãtre Dumnezeu. La
fel, promisiunile date evreilor fac necesarã
învierea lor în viitoarea Epocã Mesianicã.

Referirea pe care Pavel o face la cele
douãsprezece seminþii ale lui Israel aratã
eroarea israelismului britanic care susþine
teoria „celor zece seminþii pierdute ale lui
Israel“ (cf. Mat. 19:28; Luca 22:30; Iac. 1:1;
Apoc. 7:4-8; 21:12).

26:9-11. Pe lângã ataºamentul sãu ferm
faþã de iudaism, Pavel a fost fanatic în
opoziþia sa faþã de creºtinism (cf. 8:3; 9:2;
22:4-5, 19). Faptul cã îºi dãdea ºi el votul
împotriva creºtinilor osândiþi la moarte, nu
însemna în mod necesar cã Pavel era membru
al Sinedriului. Votul lui însemna cã el era
de acord cu acþiunile Sinedriului (cf. 8:1;
22:20).

Când îi prindea pe creºtini, Pavel încerca
sã-i forþeze sã huleascã, adicã sã-ºi renege
credinþa în Isus.

26:12-18. În relatarea convertirii lui (cf.
9:1-19; 22:1-21), el menþioneazã din nou o
luminã din cer, a cãrei strãlucire întrecea
pe a soarelui (22:6). Cititorul este informat
pentru prima datã cã limba folositã de acel

Faptele Apostolilor 25:23-26:18
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glas ceresc era aramaica (limba evreiascã,
COR), deºi acest lucru poate fi dedus din fap-
tul cã în 9:4 ºi 22:7 numele de Saul era redat
în aramaicã.

Unii cred cã afirmaþia: Îþi este greu sã
arunci cu piciorul înapoi în vârful unui
þepuº înseamnã cã Pavel se simþea vinovat ºi
cã ºi-a cãlcat pe conºtiinþã persecutându-i pe
credincioºii lui Hristos. Totuºi, mai târziu
Pavel scrie cã, în ciuda blasfemiei, a violenþei
ºi a persecutãrii Bisericii, i s-a arãtat milã
pentru cã a fãcut toate acestea din necredinþã
ºi ignoranþã (1 Tim. 1:13). Expresia „a
arunca cu piciorul înapoi în vârful unui
þepuº“ se referã la inutilitatea persecutãrii
Bisericii.

Afirmaþia despre misiunea primitã de
Pavel (Fapte 26:18) seamãnã cu lucrarea lui
Mesia, profeþitã în Isaia 35:5; 42:7, 16; 61:1.
Ca reprezentant al Domnului Isus Hristos,
Pavel fãcea simbolic ceea ce Domnul Isus va
face în viitor pe pãmânt într-un mod literal.
Din punct de vedere spiritual, Pavel i-a con-
dus pe mulþi de la un întuneric al pãcatului
(Ioan 3:19; 2 Cor. 4:4; Ef.. 4:18; 5:8; Col.
1:13) la luminã în Hristos (Ioan 12:36; 2
Cor. 4:6; Ef. 5:8; Col. 1:12; 1 Tes. 5:5).
Aceastã mântuire elibera de supt puterea
Satanei (Ioan 8:44; Evr. 2:14), aducea ierta-
re de pãcate (Fapte 2:38; 5:31; 10:43; 13:38;
Ef. 1:7; Col. 1:14) ºi o moºtenire spiritualã
(Rom. 8:17; Col. 1:12) împreunã cu cei sfin-
þiþi, adicã cei care au fost puºi deoparte pentru
Dumnezeu prin lucrarea Sa de rãscumpãrare
(cf. 1 Cor. 1:30; Evr. 10:10; 13:12).

26:19-23. Afirmaþia lui Pavel din ver-
setul 20 ridicã o problemã. El spune cã a
predicat întâi celor din Damasc, apoi în
Ierusalim ºi în toatã Iudeea. Dar Pavel le-a
scris galatenilor cã el era necunoscut bise-
ricilor din Iudeea (Gal. 1:22). Mulþi au con-
siderat cã aici a fost vorba despre o veche
denaturare a textului ºi cã textul grecesc ar
trebui citit: „Celor din Damasc, apoi celor din
Ierusalim ºi în fiecare þarã, atât la evrei cât ºi
la neevrei.“ Putem admite cã textul grecesc
este puþin neclar (dativul este schimbat cu
acuzativul), dar acest amendament este
extrem de speculativ ºi nu este necesar.

Probabil cã Pavel a rezumat mai întâi lu-
crarea sa pentru evrei ºi apoi a prezentat-o ºi
pe cea pentru Neamuri. El a fãcut o afirmaþie
similarã în Faptele Apostolilor 26:17-18. Cu
alte cuvinte, afirmaþia lui Pavel nu trebuie
luatã în sens strict cronologic, ci ca o privire
generalã asupra lucrãrii sale. Mai întâi el a
predicat evreilor, apoi neevreilor, conform cu

1:8. Ambele categorii aveau nevoie sã se
pocãiascã ºi sã se întoarcã la Dumnezeu.
Apostolii vorbesc deseori în Faptele Aposto-
lilor despre pocãinþã (2:38; 3:19; 5:31; 8:22;
11:18; 13:24; 17:30; 19:4; 20:21).

Mai mult, Pavel afirmã cã mesajul sãu
era o împlinire a profeþiilor Vechiului Testa-
ment (26:22; cf. 24:14; 28:23) referitoare la
moartea ºi învierea lui Mesia. De asemenea,
apostolii vorbesc des în aceastã carte despre
învierea lui Hristos.

26:24-29. Festus, având concepþii gre-
ceºti despre viaþã, credea cã doctrina învierii
era imposibilã (cf. 17:32; 23:6-7), aºa cã l-a
întrerupt pe Pavel dupã ce acesta ºi-a expus
deja primele idei, spunându-i cã este nebun
ºi cã învãþãtura prea multã îl face sã dea în
nebunie.

Dar Pavel i-a spus clar cã nu este nebun
ºi apoi s-a întors iarãºi spre Agripa. Toate
aceste lucruri — moartea ºi învierea lui
Hristos ºi începutul Bisericii — nu au putut
scãpa atenþiei lui Agripa. El era bine informat
cu privire la iudaism, iar creºtinismul nu era
o societate esotericã secretã.

În final Pavel tranºeazã discuþia cu o în-
trebare hotãrâtã: Crezi tu în Prooroci împã-
rate Agripa (cf. 26:22)? ªtiu cã crezi (cf.
mãrturiei lui Pavel în faþa lui Felix, 24:24).

Acum Agripa era încolþit. Dacã credea
în prooroci, trebuia sã recunoascã faptul cã
Isus Hristos era împlinirea cuvintelor lor.
Singura lui scãpare era sã contraatace tot cu o
întrebare.

Cuvintele lui Agripa din versetul 28
reprezintã probabil un mod batjocoritor de
a-l combate pe Pavel.

Pavel a luat însã în serios spusele lui
Agripa, pentru cã îi iubea pe oameni întrucât
ºi Domnul îi iubea. Chiar dacã i-ar fi luat
mult timp ca sã-l câºtige pe Agripa pentru
Hristos, Pavel era gata sã-ºi asume aceastã
sarcinã. El i-a rãspuns cã se roagã ca Agripa
ºi toþi cei ce-l ascultau sã fie aºa cum era el
(i.e., creºtin), afarã de lanþurile acestea.
(Aceasta este prima referire de dupã versetul
din 22:29 la lanþurile lui Pavel.) Astfel se
încheie cuvântarea de apãrare a lui Pavel.

26:30-32. Mai mulþi oameni afirmaserã
deja cã Pavel era nevinovat: fariseii (23:9),
Claudius Lisias, cãpitanul din Ierusalim
(23:29) ºi guvernatorul Festus (25:25). Acum
Agripa, un om care avea putere, bun cunos-
cãtor al iudaismului ºi simpatizant al evreilor,
afirmã: Omului acestuia i s-ar fi putut da
drumul, dacã n-ar fi cerut sã fie judecat de
Cezar.

Faptele Apostolilor 26:19-32
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4. CAPTIVITATEA LUI PAVEL LA ROMA 
(cap. 27-28)

a. Cãlãtoria pe mare (cap. 27)
De ce precizeazã Luca atâtea detalii des-

pre cãlãtoria de la Cezarea la Roma? Rãs-
punsul nu este uºor de dat. (1) Poate fi doar
un mijloc de a sublinia cãlãtoria lui Pavel ºi
sosirea sa la Roma. Aºa cum Evangheliile
au subliniat apropierea finalã a Domnului
de Ierusalim ºi ultimele Sale zile petrecute
acolo pentru a spori impactul morþii ºi
învierii Sale, ºi Luca atinge un punct culmi-
nant al scrierilor sale Evanghelie-Fapte în
proclamarea evangheliei Împãrãþiei neevrei-
lor la Roma.

(2) Poate cã Luca a folosit exemplul ma-
rilor lucrãri epice ale vremii sale, care
foloseau des tema furtunii ºi a naufragiului.
Un exemplu contemporan ar fi scena unei
urmãriri într-un film sau într-o dramã. Pro-
blema cu acest punct de vedere este simplã.
Cum contribuie acest lucru la împlinirea
scopului pe care l-a avut Luca în scrierea
acestei cãrþi? Urmarea exemplului lucrãrilor
epice ale vremii nu ar fi adãugat valoare
cãrþii lui Luca.

(3) Poate cã scriitorul a dorit sã facã o
paralelã cu Iona ºi cu furtuna descrisã în
cartea sa (Iona 1:4-15). Dupã ce Iona a scãpat
din furtunã prin intervenþia divinã, a predicat
unei cetã þ i pãgâne, o mare capi ta lã a
neevreilor. Asemãnarea cu istorisirea despre
Pavel este evidentã.

(4) Scopul acestei relatãri este de a arãta
protecþia suveranã a lui Dumnezeu ºi direcþia
în care se îndrepta lucrarea lui Pavel. Era
voia lui Dumnezeu ca apostolul sã vesteascã
evanghelia la Roma.

(5) Intenþia lui Luca a fost sã arate rolul
de conducãtor al lui Pavel ºi prin acest lucru
sã sublinieze cã planul lui Dumnezeu îi avea
acum în prim plan pe neevrei, iar Pavel era
omul lui Dumnezeu în acest scop. Pavel era
omul care controla orice situaþie în care se
afla, chiar ºi în cãlãtoriile pe mare sau în
naufragiu.

(6) Unii cred cã aceastã relatare este o
alegorie. În Vechiul Testament marea era ilu-
stratã ca un inamic; aici ea s-a opus rãspân-
dirii evangheliei. În ciuda oricãrei opoziþii,
vestea bunã a Împãrãþiei va supravieþui ºi îºi
va atinge scopul predeterminat. Dar acest
punct de vedere este atât de alegoric încât
este foarte puþin probabil.

Rãspunsul la întrebarea legatã de impor-
tanþa acordatã de Luca cãlãtoriei la Roma
combinã elemente din rãspunsurile de la

punctele 1, 3, 4 ºi 5, deºi este greu sã fim
dogmatici în aceastã chestiune.

27:1. Cine ºi câþi alþi câþiva întemniþaþi
l-au însoþit pe Pavel la Roma, este o întrebare
la care nu s-a rãspuns. Cititorul nu este infor-
mat nici despre motivul pentru care aceºtia au
fost duºi spre capitalã.

Un sutaº numit Iulius, un personaj
important în aceastã relatare, aparþinea cetei
de ostaºi Augusta („Regimentului Imperial“
în NIV — n. tr.), un titlu de onoare dat unor
trupe de ostaºi. „Augusta“ este traducerea lui
Sebastçs, care înseamnã „venerat“ (cf. co-
mentariilor de la 25:25). Un „sutaº“ comanda
o sutã de ostaºi (cf. 10:1; 21:32 [„ofiþeri“ în
NIV]; 22:25-26; 23:17, 23; 24:23).

Folosirea pronumelui la persoana întâia
plural ne aratã cã ºi Luca l-a însoþit pe Pavel
în aceastã cãlãtorie.

27:2-3. Adramit, portul de staþionare al
corãbiei, se afla la est-sud-est de Troa, în
nord-vestul Asiei Mici. Este evident cã
aceastã corabie efectua ultima ei cãlãtorie
spre portul de domiciliu, înainte de începerea
iernii, un anotimp cu furtuni maritime. Se
pare cã sutaºul dorea sã gãseascã o corabie
care sã aibã drum spre Roma sau care sã îl
lase aproape de Drumul Egnatian, pentru a
putea transporta prizonierii mai departe.

Aristarh l-a însoþit pe Pavel pentru a-l
ajuta. El a rãmas cu Pavel în timpul detenþiei
sale la Roma (Col. 4:10; Filim. 24).

Foarte interesant a fost faptul cã Pavel
i-a vizitat pe prietenii sãi în Sidon, primul
port în care au oprit dupã ce au pãrãsit
Cezarea. Acest sutaº omenos ne aduce
aminte de un alt sutaº care era la fel de bun
(Fapte 24:23).

27:4-8. Informaþiile din aceste versete  ne
aratã dificultatea de a naviga pe Mediterana
dinspre est spre vest. Vânturile potrivnice
bãteau dinspre vest aºa cã vasul a trebuit sã
navigheze la est de Cipru ºi sã înainteze cu
dificultate spre coasta sud-vesticã a Asiei
Mici, la est de Creta. Când Pavel a cãlãtorit
în direcþia opusã, corabia a urmat un drum
mult mai direct (21:1-3).

În Mira, un port de pe coasta de sud a
Asiei Mici, sutaºul a gãsit o corabie din
Alexandria, care mergea în Italia. Era o
corabie cu grâne (27:38) destul de mare pen-
tru a primi 276 de pasageri (v. 37). Egiptul
era grânarul Romei. Corãbiile cu grâu navi-
gau frecvent spre nord, spre Asia Micã, iar
apoi se îndreptau spre vest de-a lungul
Mediteranei, folosind insulele pentru a se
proteja, atât cât  se putea.

Faptele Apostolilor 27:1-8
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Cãlãtoria lui Pavel cu aceastã a doua
corabie l-a purtat de la Mira spre insula Cnid
ºi apoi spre sud-vest, în sudul insulei Creta,
la un loc numit „Limanuri bune“. Locu-
itorii Cretei erau renumiþi pentru lenea ºi
depravarea lor (Tit 1:5).

27:9-12. Vremea „postului“ la care se
face referire aici era probabil Ziua Ispãºirii,
care era stabilitã la sfârºitul lui septembrie
sau la începutul lui octombrie. Dupã aceastã
datã, înrãutãþirea vremii pe Mediterana fãcea
ca orice cãlãtorie pe mare sã fie periculoasã.
În acele vremuri traficul înceta pe la începu-
tul lui noiembrie.

Pavel a fãcut parte probabil dintre sfet-
nicii de pe corabie, datoritã experienþei sale
în astfel de cãlãtorii (2 Cor. 11:25; „de trei ori
s-a sfãrâmat corabia cu mine“) ºi datoritã
capacitãþii sale naturale de conducãtor. Con-
trar sfatului lui Pavel, cei mai mulþi (27:12)
au decis cã este mai bine sã încerce sã ajun-
gã în alt port ºi sã ierneze acolo. Decizia
finalã a luat-o sutaºul, pentru cã vasele care
transportau grâne erau în slujba guvernului.
Aºa cã au navigat de-a lungul coastei de
sud a Cretei, sperând sã ajungã la un port
numit Fenix.

27:13-17. Purtaþi de un vânt furtunos
numit Eurachilon, n-au mai putut rãmâne
la adãpostul Cretei ºi s-au lãsat duºi în voia
lui în largul mãrii. Clauda, un ostrov aflat la
45 de kilometri la sud de Creta, le-a asigurat
un scurt repaus de furia vântului. În timp
ce se aflau la sud de insulã au pus mâna pe o
luntre („barcã de salvare“, NIV), care în mod
de obicei era remorcatã, dar acum era plinã
de apã.

Nu este prea clar ce înseamnã cuvintele:
au încins corabia cu frânghii. Poate sã
însemne cã marinarii au înconjurat corabia cu
frânghii astfel încât grinzile care o susþineau
sã nu se îndepãrteze unele de altele ºi sã nu
poatã pãtrunde apa datoritã presiunii mãrii ºi
furtunii. Sirta se referã la un banc de nisip
situat pe coasta nord-africanã, în dreptul
Libiei. Cuvântul grecesc tradus pânzele este
skeuos, ºi literal înseamnã „navã“ sau „echi-
pament“, aºa cã se poate referi la orice com-
ponentã a corãbiei. Totuºi, se pare cã era
vorba despre ancorã.

27:18-26. Erau bãtuþi foarte tare de
furtunã; a doua zi au început sã arunce în
mare încãrcãtura, iar a treia zi au aruncat
uneltele corãbiei. Furtuna era aºa de pu-
ternicã, încât au pierdut orice nãdejde de
scãpare.

Pasagerii, ºi de asemenea echipajul, nu
mâncaserã de multã vreme. Poate cã

furtuna a distrus o mare parte din provizii;
unii aveau rãu de mare; alþii erau prea descu-
rajaþi ca sã mai mãnânce (cf. v. 33). Dupã ce
Pavel le-a amintit sfatul pe care-l dãduse pe
când erau în Creta (cf. v. 10), i-a încurajat cu
un mesaj din partea lui Dumnezeu. Nu era
prima datã când o vedenie l-a întãrit pe Pavel
în duhul sãu (cf. 18:9-10; 23:11); de fapt în
vedenia pe care a avut-o în Ierusalim (23:11)
Dumnezeu îi promisese lui Pavel cã va avea
grijã de el nu numai acolo, ci ºi în cãlãtoria
spre Roma. Acum (printr-un înger), Dumne-
zeu a promis din nou cã Pavel va sta înain-
tea Cezarului. De douã ori Pavel i-a îndem-
nat pe însoþitorii sãi de pe corabie (pe toþi cei
275; cf. 27:37) sã fie cu voie bunã ºi sã nu-ºi
piardã curajul (v. 22, 25). Verbul care traduce
expresia „fiþi cu voie bunã“ (euthimeô) este
folosit doar de trei ori în Noul Testament —
de douã ori aici ºi o datã în Iacov 5:13 („este
cu inimã bunã“). Verbul înseamnã a avea
sentimente bune sau a fi bine dispus. Chiar ºi
în situaþia sa de prizonier, Pavel nu a ezitat sã
declare cã are încredere în Dumnezeu.

27:27-32. Marea Adriaticã era un ter-
men folosit în vremea Noului Testament nu
numai pentru marea dintre Italia ºi Grecia, ci
ºi pentru cea de la sud de Italia ºi Sicilia spre
Malta. Dupã douã sãptãmâni de furtunã,
marinarii au bãnuit cã se apropie de pã-
mânt. Apa a devenit tot mai puþin adâncã (de
la douãzeci de stânjeni la cincisprezece
stânjeni). Mãsurãtorile se fãceau cu o frân-
ghie care avea la capãt o bucatã de plumb ºi
care era aruncatã în apã (bolisantes, „au mã-
surat adâncimea“ este lit., „a ridica plum-
bul“), determinându-se astfel adâncimea.
Pentru cã au intrat în apã mai puþin adâncã,
au aruncat patru ancore înspre cârma
corãbiei. Pavel i-a spus sutaºului despre
încercarea marinarilor care cãutau sã fugã
din corabie ºi despre nevoia ca oamenii
aceºtia sã rãmânã în corabie (cf. 24). Ostaºii
au tãiat funiile luntriei, astfel cã scãparea
tuturor din corabie depindea acum numai de
Dumnezeu.

27:33-35. Datoritã încrederii lui Pavel cã
Dumnezeu îi va scãpa (v. 24), el i-a încurajat
pe toþi sã mãnânce (v. 33-34). Apoi a luat
pâine ºi, fãrã sã-i fie ruºine, a mulþumit lui
Dumnezeu… a frânt-o ºi a început sã
mãnânce. Deºi pare o comemorare a Cinei
Domnului, totuºi nu a fost vorba despre aºa
ceva. Cei mai mulþi dintre cei 276 de oameni
nu erau creºtini. Mai degrabã a fost vorba
despre mãrturia credinþei pe care Pavel o
avea în Dumnezeu, Tatãl Domnului Isus
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Hristos, ºi de pilda pe care o dãdea mân-
când ºi primind putere pentru ceea ce va
urma.

27:36. În versetul 33 au fost menþionate
douã probleme — de patrusprezece zile
oamenii „n-au luat nimic de mâncare în
gurã“, ºi „au stat mereu de veghe“. Dar acum
toþi s-au îmbãrbãtat (lit., „au devenit cu
inimã bunã“, euthymoi; cf. v. 22, 25) ºi au
luat ºi ei de au mâncat — rezolvând cele
douã probleme din versetul 33.

27:37-38. Aceastã corabie pentru grâne
nu transporta doar încãrcãtura, ci ºi douã
sute ºaptezeci ºi ºase de pasageri împreunã
cu membrii echipajului. Numãrul prizonie-
rilor (v. 42) nu este precizat. Nu era una
dintre cele mai mari corãbii, pentru cã Iosif
Flavius vorbeºte despre o corabie care naviga
spre Italia pe care erau îmbarcaþi 600 de
pasageri.

27:39-40. Vãzând un golf care avea
maluri nisipoase, ei au hotãrât sã împingã
corabia într-acolo. Apoi au tãiat ancorele
ºi au slãbit în acelaºi timp funiile cârmelor,
dupã care s-au îndreptat spre mal. Cuvân-
tul „cârmelor“ (pçdaliôn) descrie literal
lamele de la vâsle ºi se referã la vâslele care
ieºeau din pãrþile laterale ale corãbiei.
Acestea erau legate în timp ce corabia era
ancoratã.

27:41. Corabia a dat peste o limbã de
pãmânt pe care marinarii n-o observaserã.
Datoritã loviturilor valurilor partea dinapoi
a început sã se rupã, în timp ce partea dina-
inte s-a împlântat ºi stãtea neclintitã.

27:42-44. Pentru cã ostaºii rãspundeau
cu viaþa de fiecare prizonier care scãpa (cf.
12:19; 16:27), ei au fost de pãrere sã
omoare pe cei întemniþaþi, ca sã nu scape
vreunul prin înot. Pentru soldaþi omorârea
prizonerilor era doar modul de a-ºi cruþa
propriile vieþi. Totuºi, sutaºul… voia sã
scape pe Pavel. El a vãzut cã era un om de
valoare ºi de încredere aºa cã i-a oprit pe
soldaþi de la gândul acesta. Era evident cã
Dumnezeu a intervenit în mod suveran ca
sã-l cruþe pe Pavel pentru lucrarea sa din
Roma ºi pentru a garanta împlinirea profeþiei
(v. 24). În ploaia rece (28:2), toþi cei ce
puteau sã înoate dintre pasageri (soldaþii ºi
prizonierii) ºi dintre membrii echipajului, au
fost sfãtuiþi sã se arunce de pe corabie, iar
cei ce nu puteau înota sã se aºeze pe resturi
din corabie.

Aºa cum prezisese Pavel, corabia a fost
pierdutã (27:22), ei s-au îndreptat spre insulã
(v. 26) ºi nici unul nu a pierit (v. 22).

b. ªederea în Malta (28:1-10)
28:1-2. Corabia a naufragiat în ostrovul

Malta, la 110 de kilometri sud de Sicilia.
Malta avea un port foarte bun ºi era un loc
ideal pentru comerþ. În douã sãptãmâni fur-
tuna îi purtase peste 1.100 de kilometri spre
vest de „Limanuri bune“ din Creta. Barbarii,
hoi barbaroi, este un termen grecesc ce se
referã la oameni care nu vorbeau greceºte.
Aceasta nu însemna cã acei oameni erau
sãlbatici sau inculþi, ci cã proveneau dintr-o
civilizaþie deosebitã de cea greceascã. Ei au
arãtat o bunãvoinþã puþin obiºnuitã faþã de
victimele naufragiului: au fãcut un foc mare
ºi i-au primit pe toþi acolo.

28:3. Pentru cã era foarte frig (v. 2),
nãpârcile ar fi trebuit sã fie þepene ºi inerte.
Însã din pricina cãldurii, o nãpârcã a ieºit ºi
a devenit mai activã.

28:4-6. Vãzând cã Pavel a fost muºcat de
nãpârcã, barbarii au considerat cã el este un
ucigaº ºi cã „Dreptatea“ l-a pedepsit. Dar
când au vãzut cã n-a pãþit nimic în urma muº-
cãturii viperei (nici mãcar mâna nu i s-a um-
flat), superstiþioºii barbari au spus cã Pavel
este un zeu. Fãrã îndoialã cã rãspunsul lui
Pavel, deºi nu este redat, a fost asemãnãtor
celui dat la Listra (14:8-18).

28:7-10. Publius i-a luat pe Pavel ºi pe
alþii (pronumele ne aratã cã ºi pe Luca) la el
timp de trei zile. Una din binefacerile lucrãrii
lui Pavel a fost vindecarea tatãlui lui Publius
(care era bolnav de friguri ºi de urdinare)
ºi a altor bolnavi din insulã. Interesant este
cã Pavel nu numai cã n-a fost afectat de
muºcãtura viperei, dar a fost folosit de
Dumnezeu pentru a-i vindeca pe alþii. Nu este
de mirare cã barbarii le-au dat mare cinste
naufragiaþilor ºi, trei luni mai târziu, înainte
de plecare, le-au dãruit tot ce le trebuia pen-
tru drum (v. 11). Fãrã îndoialã cã au primit
aceste provizii în semn de mulþumire pentru
serviciile lui Pavel.

c. Rezumatul lucrãrii de la Roma (28:11-31)
28:11. De când echipajul ºi pasagerii au

pãrãsit Creta în octombrie sau noiembrie
(dupã „vremea postului“, 27:9) ºi s-au aflat
în furtunã timp de douã sãptãmâni, cele trei
luni de ºedere în Malta i-a fãcut sã treacã prin
iarnã pânã în februarie sau martie. Atunci au
vãzut o altã corabie care iernase în insulã.
Pentru cã era din Alexandria, este posibil
sã fi fost tot o corabie care transporta grâne
(cf. 27:6, 38) din Egipt ºi care iernase trei
luni într-un port din Malta, fiindcã era prea
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periculos sã navigheze în acea perioadã.
Probabil cã portul acela se afla în golful
Valletta.

Semnul Dioscurilor (cei doi zei gemeni,
Castor ºi Polux) care era pus pe corabie îi
reprezenta pe cei doi fii gemeni ai lui Zeus
ºi Leda, conform mitologiei greceºti; se pre-
supunea cã ei aduc noroc marinarilor. Dacã în
timpul unei furtuni putea fi vãzutã constelaþia
lor, Gemeni, acest lucru era considerat un
semn bun. Poate cã Luca a inclus acest deta-
liu pentru a stabili un contrast între superstiþi-
ile popoarelor din Malta, Grecia, Roma sau
Egipt ºi creºtinism.

28:12-14. Cãlãtoria este consemnatã cu
multã grijã de cãtre Luca: din Malta la Sira-
cusa, în Sicilia; la Regio în „cãlcâiul“ Italiei;
la Puzole (astãzi Pozzuoli), la 280 de kilo-
metri sud de Roma; ºi în final chiar la Roma.
Puzole era un port comercial important, la
jumãtatea distanþei dintre Regio ºi Roma. La
Puzole, Pavel ºi însoþitorii sãi au dat peste
niºte fraþi. Acest lucru este semnificativ
pentru cã aratã cã evanghelia se rãspândise
deja din Roma pânã în acest port. Fãrã îndo-
ialã cã biserica din Roma fusese înfiinþatã
de cãtre evreii din Roma care paticipaserã la
sãrbãtoarea Cincizecimii, auziserã predica
lui Petru, fuseserã mântuiþi ºi se întorseserã
acasã cu vestea bunã (2:10). Pavel a acceptat
invitaþia acestor fraþi de a rãmâne ºapte zile
cu ei. Poate cã sutaºul trebuia sã suprave-
gheze încãrcarea sau descãrcarea corãbiei,
sau poate cã altceva l-a reþinut o sãptãmânã în
Puzole.

28:15. Creºtinii din Roma auziserã de
venirea lui Pavel, aºa cã i-au ieºit înainte
pânã în „Forul lui Apiu“ (un oraº comer-
cial situat la 70 de kilometri de Roma) ºi
pânã la „Cele trei Cârciumi“ (53 de kilo-
metri de Roma). Substantivul apantçsin,
tradus prin „au ieºit înainte“ era folosit în
literatura greacã pentru o delegaþie care ieºea
în afara cetãþii pentru a întâmpina un oficial
care venea în cetate. Este folosit ºi în
1 Tesaloniceni 4:17, unde se spune despre
noi, credincioºii: „vom fi rãpiþi… pe nori ca
sã întâmpinãm (apantçsin) pe Domnul în
vãzduh.“ La rãpire credincioºii vor forma o
delegaþie care se va înãlþa la nori pentru a-L
întâmpina pe Isus, Domnul ºi Mântuitorul
lor, care va veni din cer pentru a-i lua la El.
Pavel dorea sã se alãture acestui grup.

Când i-a vãzut, Pavel a mulþumit lui
Dumnezeu ºi s-a îmbãrbãtat (lit., „a primit
curaj“, tharsos; verbul tharseô este folosit în
Septuaginta pentru oameni care s-au aflat în

situaþii grele, dar care apoi au fost încurajaþi;
cf. comentariilor de la Mar. 6:50). Dumnezeu
l-a adus în cele din urmã pe Pavel la Roma,
iar primirea pe care i-au fãcut-o credincioºii
pe care nu-i întâlnise niciodatã i-a întãrit
sufletul. Aºa cã ºi-au continuat drumul pe Via
Appia, „regina drumurilor lungi“, spre Roma.

28:16. Pentru cã era un deþinut în care se
putea avea încredere, lui Pavel i s-a îngãduit
sã rãmânã într-un loc deosebit cu un ostaº
care-l pãzea. Pavel locuia într-o casã închiri-
atã (v. 30).

28:17-20. Punctul culminant al cãrþii se
gãseºte în aceste versete de final (v. 17, 24),
care vorbesc despre o altã respingere a evan-
gheliei ºi despre hotãrârea lui Pavel de a
predica neevreilor (v. 28).

Aºa cum obiºnuia, Pavel a vorbit mai
întâi cu Iudeii (cf. 9:20; 13:5, 14; 14:1; 17:2,
10, 17; 18:4, 19; 19:8). În acest caz el i-a
chemat pe mai marii Iudeilor pentru a se
întâlni cu ei, fiindcã el nu putea merge la
sinagogã. În discuþia avutã cu ei, Pavel a scos
în evidenþã câteva aspecte semnificative:
(1) El nu era vinovat de nimic împotriva
Iudeilor sau a obiceiurilor lor (28:17).
(2) Autoritãþile romane din Iudeea au con-
siderat cã Pavel este nevinovat (v. 18; cf.
23:29; 25:25; 26:31-32). (3) Singura scãpare
a lui Pavel a fost sã cearã sã fie judecat de
Cezar, pentru cã evreii au refuzat sã-l trateze
corect (28:19; cf. 25:11). (4) Acest aspect
este foarte important: el nu a acuzat Israelul;
a dorit doar sã fie achitat (28:19). (5) Obiec-
tivul sãu primordial în aceastã discuþie cu mai
marii iudeilor era sã vorbeascã cu ei despre
nãdejdea lui Israel. Acest termen ºi concept a
fost folosit de Pavel de mai multe ori în ulti-
ma parte a Faptelor Apostolilor (cf. 23:6;
24:15; 26:6-7). Nãdejdea lui Israel era mai
mult decât o înviere; ea însemna împlinirea
promisiunilor din Vechiul Testament privi-
toare la Israel (cf. 26:6-7). Pavel credea cu
fermitate cã Isus este Mesia lui Israel, care Se
va întoarce ºi Se va proclama ca Împãrat al
lui Israel ºi Domn al popoarelor (cf. 1:6).

28:21-22. Rãspunsul conducãtorilor a
fost ambivalent: ei au spus cã nu ºtiu nimic
despre Pavel ºi cã singurele informaþii pe
care le aveau despre creºtinism (partida
aceasta) erau negative. Ne întrebãm dacã au
spus adevãrul. Cum puteau niºte conducãtori
ai evreilor sã nu ºtie nimic despre evreii din
Roma care deveniserã creºtini ºi despre tensi-
unile care existau între Bisericã ºi iudaism în
Ierusalim? Poate cã nu au auzit prea multe
despre Pavel, dar este posibil sã fi ºtiut mult
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mai multe despre creºtinism decât pretin-
deau. Ei erau interesaþi de pãrerea lui Pavel
pentru cã ºtiau cã acest mesaj stârneºte
împotrivire.

28:23-24. În a doua întâlnire a lor cu
Pavel, conducãtorii evrei au avut reacþii mult
mai clare faþã de evanghelie. De data aceasta
au venit mai mulþi, iar discuþia a fost mai
lungã. Cât era ziua de lungã Pavel le-a vorbit
despre Împãrãþia lui Dumnezeu, le-a adus
dovezi, ºi a cãutat sã-i încredinþeze, prin
Legea lui Moise ºi prin Prooroci (cf. 24:14;
26:22).

Expresia „Împãrãþia lui Dumnezeu“ se
fundamenteazã pe moartea ºi învierea lui
Hristos, dar anticipeazã ºi domnia viitoare a
lui Hristos pe pãmânt. Semnificaþia ei escato-
logicã este clarã (cf. 1:3-6; 8:12; 14:22; 19:8;
20:25; Luca 1:33; 4:43; 6:20; 7:28; 8:1, 10;
9:2, 11, 27, 60, 62; 10:9, 11; 11:2, 20; 12:31-
32; 13:18, 20, 28-29; 14:15; 16:16; 17:20-21;
18:16-17, 24-25, 29-30; 19:11;  21:31; 22:16,
18, 29-30; 23:42, 51). Pentru evrei ideea unui
Mesia care sã moarã pentru pãcate ca ispãºire
ºi învãþãtura despre justificarea prin credinþã
ca mijloc de intrare în Împãrãþie sunau ciudat.

Iudeii au fost divizaþi în atitudinile lor.
Unii au crezut… iar alþii n-au crezut (Fapte
28:24). În greacã verbul „au crezut“ este la
timpul imperfect ºi poate fi interpretat ca „au
început sã creadã“, ceea ce înseamnã cã nu
erau pe deplin convinºi. Acelaºi verb, folosit
în versetul 23, este tradus „a cãutat sã-i
încredinþeze“.

28:25-27. Neînþelegerile dintre conducã-
torii evrei din Roma cu privire la mesajul lui
Pavel aratã cã ei nu au ascultat de evanghelie.
Înþelegându-i bine pe profeþi, Pavel a aplicat
cuvintele lui Isaia (6:9-10) contemporanilor
sãi. Refuzul încãpãþânat de a crede a avut
rezultate clare: inima acestui popor s-a îm-
pietrit… urechile le sunt astupate ºi nu pot
vedea cu ochii, fiind orbi spiritual. Acest
lucru s-a întâmplat cu Israelul atât în zilele
lui Isaia, cât ºi în zilele lui Pavel (cf. Rom.
11:7-10). Interesant este cã Pavel atribuie
cuvintele lui Isaia inspiraþiei pe care i-a dat-o
Duhul Sfânt (cf. Fapte 4:25).

28:28. În punctul culminant al cãrþii ºi la
finalul ei, atenþia se concentreazã asupra ve-
stirii evangheliei înaintea Neamurilor. Din
Ierusalim la Roma, cei mai mulþi evrei au res-
pins-o, astfel cã dintr-un oraº în altul mesajul
a fost îndreptat cãtre neevrei. Acum în capi-
tala lumii romane a apãrut acelaºi fenomen; ºi
aºa se va întâmpla pânã când „va întra numã-
rul deplin al Neamurilor“ (cf. Rom. 11:19-26).

28:29. Aceste cuvinte apar doar în unele
manuscrise greceºti ºi probabil cã ele n-ar
trebui incluse în text, deºi, fãrã nici un dubiu,
aceasta a fost atitudinea lor (cf. v. 25).

28:30-31. Aceste versete reprezintã ulti-
mul „raport al progresului“ fãcut de Luca (cf.
2:47; 6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20). Cu liber-
tatea pe care o avea în casa lui cu chirie…
Pavel… propovãduia Împãrãþia lui Dum-
nezeu. Aceastã expresie escatologicã indicã
nu numai cã evreii ºi neevreii sunt justificaþi
prin credinþã, ci ºi cã vor participa împreunã
la domnia milenarã (cf. comentariilor de la
28:23).

O întrebare se ridicã de obicei cu privire
la activitatea lui Pavel dupã aceºti doi ani de
captivitate. Ce s-a întâmplat? Poate cã n-au
mai fost formulate acuzaþii împotriva lui în
Roma ºi a fost eliberat. Evreii ºtiau cã nu
aveau cu ce sã-l acuze în afara Iudeii ºi au
ezitat probabil sã-ºi susþinã cauza la Roma.

Probabil cã Pavel s-a întors în provinciile
Macedonia, Ahaia ºi Asia, iar apoi s-a întors
spre vest în Spania, conform planului sãu
iniþial (Rom. 15:22-28). Apoi a lucrat încã o
datã în zona Mãrii Egee, unde a fost luat pri-
zonier, dus la Roma ºi executat.

În timpul acestor doi ani Pavel a scris
epistolele care sunt denumite „Epistolele din
închisoare“ — Efeseni, Coloseni, Filimon
ºi Filipeni (vezi diagrama: „Epistolele lui
Pavel scrise în timpul cãlãtoriilor sale misio-
nare ºi în timpul detenþiei sale“ de la Fapte
13:16-25).

Deºi Pavel era întemniþat în Roma, evan-
ghelia n-a fost legatã. El vorbea cu toatã
îndrãzneala (cf. comentariilor de la Fapte
4:13). Ultimul cuvânt din textul grecesc al
Faptelor Apostolilor este adverbul akôlytôs,
care înseamnã fãrã nici o piedicã. Oamenii
pot sã-i lege pe predicatori, dar evanghelia nu
poate fi legatã!

Astfel mesajul Împãrãþiei, sub controlul
suveran al lui Dumnezeu, s-a rãspândit de la
evrei la neevrei ºi de la Ierusalim la Roma.
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Deceniul

40-49 d.Hr.

50-59

60-69

Cãrþile

Iacov

Galateni

1 Tesaloniceni

2 Tesaloniceni

1 Corinteni

2 Corinteni

Romani

Efeseni

1 Ioan

2 Ioan

3 Ioan

Filipeni

Coloseni

Filimon

1 Timotei

Tit

1 Petru

Iuda

2 Timotei

2 Petru

Evrei

Locurile

Ierusalim

Antiohia
Siriei

Corint

Corint

Efes

Macedonia

Corint

Roma

Efes

Efes

Efes

Roma

Roma

Roma

Macedonia?

Macedonia?

Roma?

?

Roma

Roma?

?

Datele

45-48 d.Hr.

40-49, dupã prima cãlãtorie
misionarã a lui Pavel

50-54, în a doua cãlãtorie
misionarã a lui Pavel

50-54, în a doua cãlãtorie
misionarã a lui Pavel

Aproximativ în 56, în a treia
cãlãtorie misionarã a lui Pavel

Aproximativ în 56, în a treia
cãlãtorie misionarã a lui Pavel

57,  în a treia cãlãtorie misionarã
a lui Pavel

60

60-65

La începutul anilor 60

La începutul anilor 60

60-61

60-62

60-62

63-66

63-66

64

67-80

67

67-68

68-69

Locurile ºi datele scrierii 
Epistolelor Noului Testament 
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INTRODUCERE

Aceastã scrisoare este cel mai concludent
exemplu al stilului epistolar, nu numai pentru
lucrãrile pauline ºi pentru Noul Testament, ci
ºi pentru întreaga literaturã anticã. Se aflã
întotdeauna în fruntea listei scrierilor apos-
tolului Pavel, deºi nu a fost prima compusã.
Acest fapt este o dovadã a importanþei lucrã-
rii, atât în ceea ce priveºte tema cât ºi conþinu-
tul. Mai poate fi ºi un indiciu al semnificaþiei
locului în care se aflau destinatarii scrisorii,
capitala imperialã, Roma. În plus, o legãturã
posibilã poate fi stabilitã cu Faptele Aposto-
lilor, care se încheie cu Pavel în Roma, astfel
încât epistola lui cãtre Romani urmeazã în
mod normal în ordinea cãrþilor Bibliei.

Autorul. Aproape nimeni nu neagã faptul cã
Pavel este autorul acestei scrisori. Chiar ºi
ereticii antici au recunoscut cã Romani a fost
scrisã de Pavel. La fel au procedat ºi criticii
moderni radicali germani (secolul XIX ºi
dupã), care au negat multe alte fapte ale
Scripturii. Desigur, Pavel s-a identificat pe
sine dupã nume (1:1), dar acest lucru nu este
o garanþie a acceptãrii faptului cã el este
autorul, pentru cã aºa a procedat în toate scri-
sorile lui, printre care se aflã epistole despre
care se susþine cã nu au fost scrise de el. Pavel
se referã la el însuºi cu numele o singurã
datã, spre deosebire de multe alte epistole ale
sale; dar un numãr de alte detalii interne con-
firmã faptul cã Pavel este autorul. El susþine
cã este din seminþia lui Beniamin (11:1; cf.
Fil. 3:5). El a trimis salutãri Priscilei ºi lui
Aquila (Rom. 16:3), pe care i-a întâlnit în
Corint (Fapte 18:2-3) ºi i-a lãsat în Efes
(Fapte 18:18-19) în a doua sa cãlãtorie
misionarã. Pavel s-a referit la cãlãtoria lui la
Ierusalim cu darul fãcut din dragoste de bise-
ricile din Macedonia ºi Ahaia (Rom. 15:25-
27), fapte confirmate în cartea Faptele Apos-
tolilor (19:21; 20:1-5; 21:15, 17-19) ºi în
epistolele cãtre Corinteni (1 Cor. 16:1-5;
2 Cor. 8:1-12; 9:1-5). De asemenea, Pavel a
vorbit în mai multe rânduri de intenþia lui de
a vizita Roma (Rom. 1:10-13, 15; 15:22-32),

fapt confirmat tot în Faptele Apostolilor
(19:21). Aceste aspecte care coincid între
Romani ºi Faptele Apostolilor confirmã fap-
tul cã Pavel este autorul acestei scrisori.

Unitatea. Acceptarea unitãþii ºi integritãþii
epistolei cãtre Romani este însã o altã proble-
mã. Mai mulþi critici, începând cu Marcion ºi
continuând cu cei din prezent, cred cã din
epistolã nu fac parte capitolele 15 ºi 16, sau
pãrþi din ele. Capitolul 16 este cel mai atacat,
în parte din cauza salutãrii adresate Priscilei
ºi lui Aquila (v. 3), pentru cã ultimul lucru pe
care-l aflãm despre ei este cã s-au stabilit în
Efes (Fapte 18:19, 26). Dar cuplul a locuit
înainte în Italia (Fapte 18:2) ºi a plecat de
acolo numai din cauza unui decret imperial.
Întoarcerea lor la Roma atunci când situaþia a
permis este plauzibilã. Cele mai importante
manuscrise greceºti susþin unitatea epistolei,
o poziþie adoptatã de majoritatea covârºitoare
a cercetãtorilor.

Destinatarii. Existã totuºi o întrebare legiti-
mã legatã de identitatea destinatarilor acestei
scrisori. Pavel o adreseazã „tuturor care sun-
teþi prea iubiþi ai lui Dumnezeu în Roma,
chemaþi sã fiþi sfinþi“ (Rom. 1:7), nu „bise-
ricii din Roma“. Este evident faptul cã exista
o bisericã în Roma, pentru cã Pavel a trimis
salutãri bisericii care se întâlnea în casa lui
Aquila ºi a Priscilei (16:5). Probabil cã exis-
tau mai multe biserici în Roma ºi poate cã
acesta este motivul pentru care Pavel adre-
seazã epistola celor „sfinþi“ ºi nu „bisericii“.

Ce erau aceºti credincioºi din Roma,
evrei sau neevrei? Rãspunsul este cã fãceau
parte din ambele grupuri etnice. Aquila, de
exemplu, era evreu (Fapte 18:2), la fel ca
Andronic, Iunia ºi Ierodion, toþi trei rude cu
Pavel (Rom. 16:7, 11). Conform lui Iosif
Flavius ºi a altora, în Roma se afla o comuni-
tate mare de evrei (cf. Fapte 28:17-28). Dar
Roma era o cetate a neevreilor, capitala unui
mare imperiu în care evreii, credincioºi ºi
necredincioºi, formau doar o micã minoritate.
Pe lângã acest fapt, deºi Pavel nu a pierdut
nici o ocazie de a mãrturisi evanghelia
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evreilor ºi de a lucra printre ei, chemarea lui
din partea lui Dumnezeu a fost sã fie „apostol
al Neamurilor“ (Rom. 11:13; cf. 15:16). Deci
putem trage concluzia cã majoritatea citito-
rilor sãi era formatã din neevrei.

Aceastã concluzie este confirmatã ºi de
dovezile interne ale epistolei. Pavel s-a
adresat direct evreilor (2:17) ºi s-a inclus pe
sine însuºi în grupul creºtinilor evrei atunci
când a vorbit despre „strãmoºul nostru
Avraam“ (4:1; respectiv „tatãl“, v. 12). Pe de
altã parte, Pavel s-a adresat direct neevreilor:
„V-o spun vouã, Neamurilor“ (11:13). ªi alte
pasaje aratã cã neevreii creºtini formau un
grup între cititorii lui Pavel (11:17-31; 15:14-
16). De fapt, din versetele 1:5, 13 putem
deduce cã Pavel a considerat cã în comuni-
tatea creºtinã din Roma predominau neevreii.

Deoarece apostolul Pavel nu vizitase
încã Roma, cum a ajuns credinþa creºtinã în
oraº? Se pare cã nici un alt apostol nu a ajuns
la Roma, în lumina scopului declarat al lui
Pavel despre lucrarea sa de pionierat ºi de
pãtrundere în teritorii unde evanghelia nu
fusese vestitã încã (15:20). Un aspect semni-
ficativ este cã Petru nu se afla atunci în
Roma, pentru cã Pavel nu i-a adresat nici o
salutare, o greºealã regretabilã dacã Petru ar
fi fost acolo.

Poate cã un rãspuns parþial la întrebarea
înfiinþãrii bisericii din Roma este dat de
prezenþa unor „oaspeþi din Roma“ (Fapte
2:10) în mulþimea care a fost martorã la mi-
nunea Cincizecimii ºi a auzit predica lui
Petru. Probabil cã unii dintre aceºtia s-au
numãrat printre cei 3.000 de convertiþi din
acea zi care s-au întors la Roma credincioºi
în Isus Hristos, începând sã îºi propage cre-
dinþa. Alþi credincioºi s-au dus la Roma în
anii de dupã Cincizecime, pentru cã Roma
era un magnet care atrãgea oameni din tot
imperiul, fie pentru afaceri, fie din alte mo-
tive. Aquila ºi Priscila sunt exemple edifica-
toare. Înainte ei au locuit în Italia (Fapte
18:2) ºi fãrã îndoialã cã s-au întors imediat
ce situaþia le-a permis. Fivi (Rom. 16:1-2),
probabil curiera acestei scrisori, este un alt
exemplu. Ea nu s-a dus la Roma în primul
rând pentru a duce scrisoarea lui Pavel; a dus
scrisoarea pentru cã a mers la Roma. De fapt,
cãlãtoria planificatã a Fiviei la Roma a
reprezentat ocazia pentru care Pavel a scris
aceastã scrisoare. Omeneºte vorbind, Pavel a
folosit ocazia aceasta pentru a transmite un
mesaj unor creºtini de care era foarte intere-
sat ºi pe care a dorit sã-i viziteze cât mai
curând posibil.

La fel cum absenþa salutãrii lui Petru de
cãtre Pavel în capitolul 16 este o dovadã cã
Petru nu se afla în Roma în acea perioadã,
numeroasele salutãri trimise unor oameni
(sunt menþionate 28 de persoane, plus mai
multe grupuri) dovedesc impactul lucrãrii lui
Pavel asupra întãririi ºi dezvoltãrii bisericii
din Roma. Mulþi dintre credincioºii de acolo
erau convertiþii sau asociaþii lui Pavel din alte
pãrþi ale imperiului. Drept rezultat, apostolul
avea un interes justificat faþã de comunitatea
creºtinã din Roma. El a considerat biserica de
acolo ca o bisericã a lui, aºa cum mãrturiseºte
aceastã scrisoare.

Locul ºi data. Cu toate cã Pavel nu a men-
þionat niciodatã oraºul, este evident faptul cã
el a scris aceastã scrisoare din Corint, Chen-
crea (16:1) fiind portul de est al oraºului.
Epistola a fost scrisã la sfârºitul celei de a
treia cãlãtorii misionare a lui Pavel, în timpul
celor „trei luni“ cât s-a aflat în Grecia (Fapte
20:3), cu puþin timp înainte de întoarcerea sa
la Ierusalim cu darul bisericilor din Mace-
donia ºi Ahaia pentru credincioºii sãraci de
acolo (Rom. 15:26). Dupã plecarea din Co-
rint, Pavel a fost în Filipi, unde a petrecut
Paºtele ºi sãrbãtoarea Azimilor (Fapte 20:6),
dorind sã ajungã la Ierusalim pânã la Cinci-
zecime (Fapte 20:16). Deci, epistola a fost
scrisã la sfârºitul iernii sau începutul primã-
verii în anul 57 sau 58 d.Hr.

Scopurile. Deºi cãlãtoria Fiviei la Roma
(Rom. 16:2) a fost fãrã îndoialã ocazia scri-
erii de cãtre Pavel a acestei epistole, el a avut
câteva obiective în scrierea ei. Cel mai evi-
dent a fost anunþarea planurilor sale de a vizita
Roma, dupã întoarcerea Sa la Ierusalim (15:24;
28-29; Fapte 19:21) ºi pregãtirea comunitãþii
creºtine de acolo pentru venirea sa. Credin-
cioºii din Roma se aflau în inima ºi în rugã-
ciunile lui Pavel de mult timp (Rom. 1:9-10),
iar dorinþa lui de a-i vizita ºi de a lucra prin-
tre ei, neîmplinitã încã, se apropia de îm-
plinire (1:11-15; 15:22-23, 29, 32). Astfel,
Pavel a dorit sã-i informeze despre planurile
sale, pentru ca ei sã aºtepte împlinirea lor ºi
sã se roage pentru acest lucru (15:30-32).

Un al doilea scop pe care l-a avut Pavel
în scrierea epistolei a fost sã facã o prezentare
completã ºi detaliatã a mesajului evangheliei
pe care îl proclama. Pavel avea o dorinþã vie:
„sã vestesc Evanghelia vouã celor din Roma“
(1:15) ºi scopul lui era ca ei sã cunoascã
aceastã evanghelie. Drept rezultat, în aceastã
scrisoare Pavel a îndeplinit dorinþa lui Iuda
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de a scrie „despre mântuirea noastrã de
obºte“ (Iuda 3). Poate cã Iuda a fost împiedi-
cat sã facã acest lucru pentru cã Pavel l-a
fãcut deja, fiindcã Romani este în mod evi-
dent o prezentare completã ºi logicã a pla-
nului Dumnezeirii Trinitare de mântuire a
fiinþelor umane, de la începutul lui, odatã cu
condamnarea omului în pãcatul sãu pânã la
desãvârºirea lui în eternitatea pe care oamenii
o vor împãrtãºi cu Dumnezeu, asemãnãtori
chipului Fiului lui Dumnezeu, Domnul Isus
Hristos.

Al treilea scop al scrierii epistolei nu este
la fel de evident ca ºi primele douã. Acest
scop are legãturã cu tensiunile create între
creºtinii evrei ºi neevrei din comunitatea din
Roma ºi cu un posibil conflict dintre ei. Pavel
a fost urmãrit cu înverºunare în lucrarea sa de
cãtre iudaizatori, care au venit dupã el din
oraº în oraº ºi au cãutat sã-i îndepãrteze pe
convertiþii sãi de libertatea evangheliei (Gal.
5:1). Epistola cãtre Galateni este rãspunsul
clasic, chiar dacã nu singurul, al lui Pavel
pentru iudaizatori. Atacurile lor împotriva lui
Pavel au ajuns pânã la violenþe fizice în vre-
mea scrierii Epistolei cãtre Romani (Fapte
20:3). Indiferent dacã iudaizatorii au ajuns
sau nu înaintea lui Pavel la Roma, proble-
mele dintre evrei ºi neevrei se regãsesc pre-
tutindeni în aceastã epistolã. Pavel nu a luat
partea nici unui grup, dar a luat în conside-
rare aspectele caracteristice fiecãruia. Pe de
o parte, el a subliniat prioritatea istoricã ºi
cronologicã a evreilor — „întâi a Iudeului,
apoi a Grecului“ (Rom. 1:16; cf. 2:9-10). De
asemenea, a vorbit despre avantajele „Iude-
ului“ (3:1-2; 9:4-5). Pe de altã parte, el a
arãtat cã, „deoarece Dumnezeu este unul“
(3:30), El este atât Dumnezeul neevreilor cât
ºi al evreilor (3:29). Drept rezultat, „toþi, fie
Iudei, fie Greci, sunt sub pãcat“ (3:9) ºi toþi
sunt mântuiþi la fel prin credinþa în Domnul
Isus Hristos ºi în jertfa Lui rãscumpãrãtoare
ºi ispãºitoare. Mai mult, pentru a aduce cre-
dincioºii neevrei în planul Sãu de mântuire,
extinzându-ªi harul tuturor fiinþelor umane,
Dumnezeu a oprit temporar programul Sãu
special cu Israelul ca naþiune aleasã, pentru cã
poporul, atât prin conducãtorii sãi cât ºi în
mod colectiv, a respins prin necredinþã pe
Fiul lui Dumnezeu, nerecunoscându-L drept
Mesia. În aceastã perioadã Dumnezeu con-
tinuã sã aibã „o rãmãºiþã datoritã unei alegeri
prin har“ (11:5), „pânã va intra numãrul
deplin al Neamurilor“ (11:25) ºi Dumnezeu
Îºi va relua planul ºi Îºi va împlini promisiu-
nile fãcute Israelului ca popor.

Legatã de tensiunea dintre evrei ºi
neevrei care apare în toatã epistola este ºi o
concepþie ce apare în surdinã, dar foarte bine
definitã, care pune la îndoialã bunãtatea,
înþelepciunea ºi dreptatea lui Dumnezeu aºa
cum apar ele în planul Sãu de mântuire.
Acuzaþiile la adresa lui Dumnezeu nu sunt
exprimate în cuvinte, dar sunt implicite.
Drept rezultat, aceastã epistolã cãtre Romani
este mai mult decât o expunere a evangheliei
„harului lui Dumnezeu“ predicatã de Pavel
(Fapte 20:24), este o prezentare a planului
lui Dumnezeu de mântuire a tuturor fiinþelor
umane prin har, prin credinþã. Este o teodicie,
o apologie a lui Dumnezeu, o apãrare ºi o jus-
tificare a naturii lui Dumnezeu ºi a planului
Sãu de mântuire a oamenilor. Îl prezintã pe
Dumnezeu astfel încât El „sã fie neprihãnit ºi
totuºi sã socoteascã neprihãnit pe cel ce crede
în Isus“ (Rom. 3:26). Epistola se laudã cu
„adâncul bogãþiei, înþelepciunii ºi ºtiinþei lui
Dumnezeu“ (11:33) ºi le spune oamenilor:
„Dumnezeu sã fie gãsit adevãrat ºi toþi oame-
nii sã fie gãsiþi mincinoºi“ (3:4).

Tema. Tema lucrãrii provine din cele trei
scopuri ale lui Pavel în scrierea acestei
epistole (mai ales ultimele douã scopuri). În
termenii cei mai simpli ºi mai generali, tema
epistolei este „Evanghelia“ (1:16). Mai spe-
cific, este „o neprihãnire pe care o dã
Dumnezeu“ care este „descoperitã“ în aceas-
tã evanghelie ºi este înþeleasã ºi însuºitã
„prin credinþã ºi care duce la credinþã“ (1:17).
Aceastã „neprihãnire pe care o dã Dumne-
zeu“ este în primul rând neprihãnirea pe care
o are Dumnezeu Însuºi ºi o manifestã în toate
acþiunile Sale; în al doilea rând, este nepri-
hãnirea pe care o dã Dumnezeu fiinþelor
umane prin har, prin credinþã. Aceastã nepri-
hãnire este atât o poziþie neprihãnitã acordatã
înaintea lui Dumnezeu (justificarea) cât ºi o
trãire neprihãnitã dãruitã ºi un mod de viaþã
care se transformã progresiv, acest ultim
aspect datorându-se Duhului Sfânt al lui
Dumnezeu care regenereazã pe credincios ºi
locuieºte în el (regenerare ºi sfinþire). Modul
de viaþã ajunge la nivelul lui maxim ºi devine
conform cu poziþia nouã a omului (glorifi-
carea) atunci când un credincios în Isus
Hristos, prin moarte ºi înviere, sau prin
înãlþarea la ceruri — „înfierea, adicã rãs-
cumpãrarea trupului nostru“ (8:23) — stã în
prezenþa lui Dumnezeu fiind „asemenea chi-
pului Fiului Sãu“ (8:29). Planul lui Dum-
nezeu de mântuire nu va da greº pentru cã
este lucrarea Lui ºi „Acela care a început în
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voi aceastã bunã lucrare o va isprãvi pânã în
ziua lui Isus Hristos“ (Fil. 1:6).

STRUCTURA

I. Aspecte introductive (1:1-17)
A. Salutãri epistolare (1:1-7)
B. Stabilirea relaþiei (1:8-15)
C. Tema principalã (1:16-17)

II. Neprihãnirea lui Dumnezeu descoperitã 
în condamnare (1:18-3:20)
A. Condamnarea umanitãþii pãgâne 

(1:18-32)
1. Motivele condamnãrii (1:18-23)
2. Rezultatele condamnãrii 

(1:24-32)
B. Condamnarea conform standardelor 

divine (2:1-16)
1. Adevãrul (2:1-4)
2. Imparþialitatea (2:5-11)
3. Isus Hristos (2:12-16)

C. Condamnarea evreilor necredincioºi 
(2:17-3:8)
1. Condamnarea din cauza

ipocriziei lor (2:17-24)
2. Condamnarea din cauza 

încrederii lor în ritualuri 
(2:25-29)

3. Condamnarea din cauza 
necredinþei lor (3:1-8)

D. Condamnarea tuturor fiinþelor 
umane (3:9-20)
1. Toþi sunt sub pãcat (3:9-18)
2. Toþi sunt conºtienþi de pãcat 

(3:19-20)
III. Neprihãnirea lui Dumnezeu descoperitã 

în justificare (3:21-5:21)
A. Neprihãnirea acordatã explicatã 

(3:21-31)
B. Neprihãnirea acordatã exemplificatã 

(cap. 4)
1. Prin credinþã, nu prin fapte 

(4:1-8)
2. Prin credinþã, nu prin ritualuri 

(4:9-12)
3. Prin credinþã, nu prin Lege 

(4:13-17)
4. Prin credinþã în promisiunea lui 

Dumnezeu (4:18-25)
C. Bucuria neprihãnirii acordate 

(5:1-11)
D. Contrastul neprihãnirii acordate 

(5:12-21)
IV. Neprihãnirea lui Dumnezeu descoperitã 

în sfinþire (cap. 6-8)

A. Baza sfinþirii (6:1-4)
B. Atitudinile pentru sfinþire (6:5-23)

1. Socotirea (6:5-11)
2. Supunerea (6:12-14)
3. Slujirea (6:15-23)

C. Conflictul sfinþirii (cap. 7)
1. Credinciosul ºi Legea (7:1-6)
2. Legea ºi pãcatul (7:7-13)
3. Credinciosul ºi pãcatul 

(7:14-25)
D. Puterea pentru sfinþire (8:1-17)
E. Scopul sfinþirii (8:18-27)
F. Certitudinea sfinþirii (8:28-39)

V. Neprihãnirea lui Dumnezeu descoperitã 
în alegerea suveranã (cap. 9-11)
A. Enunþarea alegerii suverane a lui 

Dumnezeu (9:1-29)
1. Privilegiile Israelului (9:1-5)
2. Exemplificarea alegerii (9:6-18)
3. Explicarea alegerii (9:19-29)

B. Aplicarea alegerii suverane a lui 
Dumnezeu (9:30-10:21)
1. Poticnirea Israelului (9:30-10:4)
2. Oferta plinã de har a lui 

Dumnezeu (10:5-15)
3. Respingerea Israelului 

(10:16-21)
C. Alegerea suveranã a lui Dumnezeu 

împlinitã (cap. 11)
1. În alegerea harului (11:1-10)
2. În neevrei (11:11-24)
3. În mântuirea Israelului 

(11:25-32)
4. Pentru gloria ºi lauda lui 

Dumnezeu (11:33-36)
VI. Neprihãnirea lui Dumnezeu descoperitã 

într-o trãire transformatã (12:1-15:13)
A. Consacrarea fundamentalã (12:1-2)
B. În lucrarea creºtinã (12:3-8)
C. În relaþii sociale (12:9-21)
D. Prin raportarea la autoritate (13:1-7)
E. În lumina viitorului (13:8-14)
F. În raporturile cu alþi creºtini 

(14:1-15:13)
1. Fãrã judecatã (14:1-12)
2. Fãrã motive de poticnire 

(14:13-23)
3. Urmând exemplul lui Hristos 

(15:1-13)
VII. Comentarii finale (15:14-16:27)

A. Planuri personale (15:14-33)
B. Salutãri personale (16:1-16)
C. Ultimele cuvinte (16:17-27)
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COMENTARIU

I. Aspecte introductive (1:1-17)

A. Salutãri epistolare (1:1-7)
Forma uzualã de începere a scrisorilor

în antichitate includea: (a) numele ºi iden-
tificarea autorului, (b) numele ºi identifica-
rea destinatarului ºi (c) un cuvânt de salut.
Pavel a respectat aceastã formã în Epistola sa
cãtre Romani, chiar dacã a fãcut o digresiune
destul de lungã pornind de la cuvântul
„Evanghelia“. Aceeaºi formã este folositã în
toate epistolele Noului Testament, mai puþin
Evrei ºi 1 Ioan. (Vezi tabelul „Introducerile
epistolelor lui Pavel“.)

1:1. Pavel, s-a identificat mai întâi pe
sine însuºi drept rob al lui Isus Hristos.
„Rob“ (doulos) înseamnã sclav, un om care
este proprietatea altui om. Pavel a purtat cu
bucurie acest titlu (Gal. 1:10; Tit 1:1), con-
form imaginii unui sclav din Vechiul Testa-
ment care se dãruieºte pe viaþã stãpânului sãu
din dragoste (Ex. 21:2-6).

Pavel s-a mai identificat ºi drept apostol
— un om trimis cu o autoritate delegatã (cf.
Mat. 10:1-2) — o poziþie la care el a fost
chemat. (Lit., în gr. „un apostol chemat“.)
Aceastã chemare era de la Dumnezeu (Fapte
9:15; Gal. 1:1), chiar dacã a fost recunoscutã
de oameni (Gal. 2:7-9). A fi chemat înseam-
nã a fi pus deoparte (de la aphorizo; cf.
Fapte 13:2) pentru „a vesti“ Evanghelia lui
Dumnezeu, mesajul veºtii bune de la Dum-
nezeu în centrul cãruia se afla „Fiul Sãu“
(Rom. 1:3, 9), pe care Pavel avea o „dorinþã
vie“ sã o vesteascã  (v. 15) fãrã ruºine (v. 16).
Aceastã punere deoparte nu l-a împiedicat pe
Pavel sã lucreze la confecþionarea corturilor
pentru a se întreþine pe sine ºi pe tovarãºii sãi
(Fapte 20:34; 1 Tes. 2:9; 2 Tes. 3:8), nici sã
se amestece în voie în toate straturile socie-
tãþii pãgâne. Era o punere deoparte pentru
ceva — un angajament ºi o dedicare — nu
era o izolare de lume, aºa cum procedau
fariseii. (Interesant este faptul cã „fariseu“
înseamnã „cel separat“ în sensul de a fi izolat
ºi segregat.)

1:2. Expresia Sfintele Scripturi se
referã în mod evident la Vechiul Testament
ºi apare numai aici în Noul Testament (în
2 Tim. 3:15 se folosesc alte cuvinte gr. pen-
tru „Sfintele Scripturi“). Pavel nu a citat nici
unul din proorocii prin care Dumnezeu fãgã-
duise evanghelia, dar folosirea textului din
Isaia 53:7-8 de cãtre Filip în discuþia cu

famenul etiopian este un exemplu foarte bun
(Fapte 8:30-35; cf. Luca 24:25-27, 45-47).

1:3-4. Vestea bunã a lui Dumnezeu este
despre Fiul Sãu, identificat drept Isus Hris-
tos, Domnul nostru. Acest lucru afirmã cã
divinitatea lui Hristos este un element funda-
mental al persoanei Sale ºi este anterioarã
întrupãrii Sale, deoarece identificarea Lui cu
linia genealogicã a lui David este definitã de
verbul „a ajuns sã fie“, traducerea literalã a
participiului genomenou, tradus prin „nãs-
cut“. Dar El a fost ºi om în cel mai deplin
sens al cuvântului, aºa cum aratã legãtura
Lui cu David ºi învierea dintre cei morþi.
Învierea a dovedit cu putere cã este Fiul lui
Dumnezeu, pentru cã a validat afirmaþiile
Sale cã este divin ºi prezicerile Sale cã va
învia din morþi (Ioan 2:18-22; Mat. 16:21).
Afirmarea divinitãþii Sale a fost fãcutã prin
(lit. „conform cu“) duhul sfinþeniei. Acesta
este Duhul Sfânt ºi nu, aºa cum susþin unii,
spiritul uman al lui Hristos.

1:5-7. Lucrarea lui Pavel primitã de la
Isus s-a desfãºurat printre toate Neamurile,
inclusiv romanii cãrora Pavel li se adreseazã
nu ca unei biserici, ci ca unor credincioºi
individuali. Pavel a fost agentul uman (prin
Hristos el a primit harul ºi apostolia, i.e.,
„harul apostoliei“; cf. 12:3; 15:15), dar che-
marea (chemarea lui Dumnezeu la mântuire;
cf. 8:28, 30) a venit din partea Domnului ºi
i-a pus deoparte pe cititori ca sã fie „sfinþi“.
Expresia ascultarea credinþei este un alt
exemplu cã aceste douã lucruri se aflã foarte
des împreunã (cf. 15:18, NIV; 16.26; de
asemenea 1 Pet. 1:2, NIV). La fel cum Pavel
a fost un apostol „chemat“ ºi credincioºii din
Roma au fost chemaþi sã fie ai lui Isus
Hristos (lit., „chemaþi ai lui Isus Hristos“) ºi
chemaþi sã fie sfinþi (lit., „chemaþi sfinþi“).

Salutãrile lui Pavel, la fel ca în toate epis-
tolele sale, exprimã dorinþa ca ei sã se bucure
de har ºi pace din partea lui Dumnezeu.

B. Stabilirea relaþiei (1:8-15)
1:8-15. Pavel ºi-a fãcut obiceiul de a-ºi

începe epistolele cu un cuvânt de mulþumire
adresat Dumnezeului lui, cu o rugãciune
specificã ºi cu un mesaj personal pentru des-
tinatari. În cazul romanilor, el se bucura de
credinþa lor care era vestitã în toatã lumea,
o hiperbolã care înseamnã întreg Imperiul
Roman. În mijlocirile lui constante pentru ei
(v. 9-10) a apãrut ºi cererea unei vizite pro-
iectate, o dorinþã a inimii avutã de mult timp
ºi care a ajuns în cele din urmã în planul
de lucru al lui Pavel (v. 10; cf. 15:23-24).

Romani 1:1-15
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În cadrul acestei vizite ei vor avea foloase
laolaltã; dorinþa lui de a lucra printre ei a
avut trei scopuri: (a) sã-i întãreascã pe ro-
mani (1:11; sã vã dau vreun dar duhovnicesc
înseamnã fie a-ºi exercita propriul dar spiri-
tual în folosul lor, fie a aduce asupra lor favo-
ruri spirituale, adicã binecuvântãri); (b) sã vadã
printre ei roade spirituale (sã culeg vreun
rod, v. 13) ºi, la rândul lui, (c) sã fie întãrit de
ei (v. 12). În acest sens, lucrarea lui Pavel la
Roma urma sã fie aceeaºi ca ºi în celelalte
centre ale imperiului.

Ca rezultat al „apostoliei“ sale (v. 5) pen-
tru neevrei, Pavel se simþea dator (lit., „sunt
un datornic“) faþã de întreaga rasã umanã ca
sã proclame vestea bunã a lui Dumnezeu (v.
14-15). Cuvântul tradus prin Barbarilor se
referã la toate celelalte fiinþe umane care nu
erau greci, bineînþeles din punctul de vedere
al Grecilor (cf. Col. 3:11). Corespondentul
acestui cuvânt este neînvãþaþi (anoetois; cf.
Tit 3:3, COR, „fãrã minte“) din urmãtoarea
pereche, care are  sensul de „lipsiþi de culturã“.
Sentimentul datoriei faþã de lumea neevreiascã
a nãscut   în Pavel o mare dorinþã, Rom.1:15
(am o vie dorinþã)  de a evangheliza, inclusiv
în Roma, capitala imperiului.

C. Tema principalã (1:16-17)
1:16. Dorinþa vie a lui Pavel de a evan-

gheliza mai provenea ºi din evaluarea mesa-
jului sãu, Evanghelia. (Este a patra oarã când
Pavel foloseºte cuvântul „Evanghelie“ în ver-
setele introductive: v. 1, 9, 15-17.) Mulþi con-
siderã cã aceasta este tema epistolei, lucru
adevãrat într-un sens. Pavel a proclamat cu
bucurie evanghelia, considerându-o panaceul
lui Dumnezeu pentru nevoia spiritualã a ome-
nirii. El a considerat evanghelia drept puterea
infinitã (dynamis, „capacitate spiritualã“) a lui
Dumnezeu pentru mântuirea fiecãruia care
crede, indiferent de rasã. El a recunoscut totuºi
prioritatea Iudeului, fapt exprimat de cuvân-
tul întâi, despre care existã suficiente dovezi
textuale cã face parte din acest text ºi care nu
este nici o îndoialã cã apare ºi în 2:9-10.

Pentru cã evreii erau poporul ales al lui
Dumnezeu (Rom. 11:1), pentru cã lor li s-a
încredinþat revelaþia lui Dumnezeu (3:2) ºi
pentru cã sunt poporul din care a venit
Hristos (9:5), ei beneficiazã de un privilegiu
exprimat din punct de vedere istoric drept o
prioritate cronologicã. Aºa cum a afirmat
Domnul Isus: „Mântuirea vine de la Iudei“
(Ioan 4:22). În lucrarea sa, Pavel i-a cãutat
mai întâi pe evrei în toate oraºele în care

ajungea (Fapte 13:5, 14; 14:1; 17:2, 10, 17;
18:4, 19; 19:8). De trei ori reacþia lui în faþa
respingerii mesajului sãu a fost întoarcerea
cãtre neevrei (Fapte 13:46; 18:6; 28:25-28;
cf. comentariilor de la Ef. 1:12). Vestirea evan-
gheliei astãzi trebuie sã fie adresatã ºi evre-
ilor, dar întâietatea lor a fost deja realizatã. 

1:17. Tema epistolei este exprimatã de
cuvintele: în ea este descoperitã o neprihã-
nire pe care o dã Dumnezeu. În greacã apare
genitivul subiectiv („o neprihãnire a lui Dum-
nezeu“, NIV — n.tr.) care aratã cã neprihã-
nirea este oferitã de Dumnezeu oamenilor pe
baza ºi ca rezultat al credinþei în evanghelie
(cf. 3:22) (Expresia prin credinþã ºi care
duce la credinþã este traducerea cuvintelor
gr. ek pisteos eis pistin, lit., „din credinþã
referitor la credinþã“.) O astfel de neprihãnire
este imposibil de obþinut prin eforturi umane.
Aceastã neprihãnire nu este atributul perso-
nal al lui Dumnezeu, dar, pentru cã „o dã“
Dumnezeu, este conformã naturii ºi standar-
dului Sãu. Lui Robertson îi face plãcere  sã o
numeascã „o neprihãnire de felul lui Dumne-
zeu“ (A.T. Robertson, Word Pictures in the
New Testament. Nashville: Broadman Press,
1943, 4:327). Acolo unde existã un rãspuns
prin credinþã, aceastã neprihãnire este atribu-
itã de Dumnezeu prin justificare ºi împãrþitã
în mod  progresiv prin regenerare ºi sfinþire,
punctul culminant fiind glorificarea, atunci
când  poziþia ºi starea vor deveni identice.
Cuvintele „neprihãnire“ ºi „a justifica“, chiar
dacã nu au legãturã în limba românã, sunt
legate în greacã. „Neprihãnire“ este dikaio-
syne ºi „a justifica“ este dikaioo. Pavel a
folosit de multe ori substantivul în epistolele
sale, inclusiv de 28 de ori în Romani (1:17;
3:21-22, 25-26; 4:3, 5-6, 9, 11, 13, 22; 5:17,
21; 6:13, 16, 18-20; 8:10; 9:30; 10:3-6 [de
douã ori în v. 3], 10; 14:17). Pavel a folosit
ºi verbul grecesc de cincisprezece ori în
Romani (2:13; 3:4, 20, 24, 26, 28, 30; 4:2, 5;
5:1, 9; 6:7; 8:30 [de douã ori], 33). A justi-
fica pe cineva înseamnã a-l declara din punct
de vedere judiciar (legal) neprihãnit (drept).
„A fi socotit neprihãnit“ este traducerea NIV
(ºi COR) a lui dikaioo din 2:13 ºi 3:20, iar în
6:7 traducerea este „izbãvit“.

Cuvintele care încheie versetul 1:17:
„Cel neprihãnit va trãi prin credinþã“
reprezintã un citat din Habacuc 2:4, verset
citat ºi în Galateni 3:11 ºi Evrei 10:38. Drept
rezultat al credinþei (cf. „crede“ din v. 16)
în Hristos, o persoanã este declaratã „nepri-
hãnitã“ (cf. 3:22) ºi i se dã viaþa veºnicã. Ce
minunatã lucrare a lui Dumnezeu!
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II. Neprihãnirea lui Dumnezeu 
descoperitã în condamnare 
(1:18-3:20)

Primul pas în revelarea neprihãnirii pe
care o dã Dumnezeu oamenilor prin credinþã
este prezentarea nevoii lor, pentru cã ei se aflã
sub judecata lui Dumnezeu. Rasa umanã este
condamnatã înaintea lui Dumnezeu ºi este
lipsitã de orice posibilitate ºi speranþã fãrã
harul lui Dumnezeu.

A. Condamnarea umanitãþii pãgâne 
(1:18-32)
Acest pasaj ia în considerare rasa umanã

înainte de chemarea lui Avraam ºi înteme-
ierea unui popor deosebit al lui Dumnezeu.
Aceastã situaþie a continuat sã existe în lumea
pãgânã a neevreilor care au rãmas deosebiþi
de evrei.

1. MOTIVELE CONDAMNÃRII (1:18-23)
Dumnezeu nu condamnã niciodatã în

mod nejustificat. Aici sunt arãtate trei motive
ale judecãþii Lui împotriva lumii pãgâne.

a. Suprimarea adevãrului lui Dumnezeu (1:18)
1:18. Aceastã propoziþie prezintã tema

întregului pasaj care urmeazã. În plus, se
aflã în contrast cu versetul 17. Mânia lui
Dumnezeu se manifestã permanent (verbul
se descopere este la prez. în gr.), fapt ce
exprimã atât neprihãnirea personalã a lui
Dumnezeu (care ºi ea este „descoperitã“,
gr. v. 17), cât ºi opoziþia Lui faþã de starea
de pãcat a oamenilor. Din acest motiv oa-
menii au nevoie ca acea „neprihãnire pe care
o dã Dumnezeu“ (v. 17) sã fie descoperitã
permanent. Mânia lui Dumnezeu este îndrep-
tatã împotriva oricãrei necinstiri a lui
Dumnezeu (asebeian, „lipsa reverenþei
potrivite faþã de Dumnezeu“) ºi împotriva
oricãrei nelegiuiri (adikian, „lipsa nepri-
hãnirii“) a oamenilor, nu împotriva oame-
nilor înºiºi. (Mânia lui Dumnezeu va fi
descoperitã ºi în viitor; cf. 2:5.) Dumnezeu
urãºte pãcatul ºi-l judecã, dar îi iubeºte pe
pãcãtoºi ºi doreºte mântuirea lor.

Refuzul de a-I acorda lui Dumnezeu ceea
ce este de drept a Lui va duce în mod
inevitabil la refuzul de a-i trata în mod co-
respunzãtor pe oameni, care sunt creaþi de
Dumnezeu dupã chipul Lui. Dimpotrivã,
oamenii (în purtarea lor pãcãtoasã faþã de
ceilalþi) înãduºe (katechonton, lit., „a þine
jos“) adevãrul (cf. 1:25; 2:8) atât despre

Dumnezeu cât ºi despre om. Oamenii au ade-
vãrul lui Dumnezeu, dar îl suprimã, refuzând
sã-l ia în considerare. Aceºti oameni rãi pro-
cedeazã astfel în nelegiuirea lor (en adikia).
Aceastã suprimare a adevãrului este primul
motiv al lui Pavel pentru a justifica con-
damnarea lumii pãgâne de cãtre Dumnezeu.

b. Ignorarea revelaþiei lui Dumnezeu 
(1:19-20)
Conform acestor versete, cunoaºterea lui

Dumnezeu se aflã la dispoziþia tuturor.
Aceastã cunoaºtere este numitã revelaþie ge-
neralã, pentru cã este vãzutã în naturã, este
accesibilã întregii rase umane ºi nu este sote-
riologicã, nu aratã mântuirea înfãptuitã de
Hristos.

1:19. Pavel spune despre conþinutul
cunoaºterii lui Dumnezeu cã este descoperit
(phaneron), adicã vizibil sau clar. Acest lucru
este adevãrat pentru cã le-a fost arãtat de
Dumnezeu (ephanerôsen, verbul care deter-
minã substantivul phaneron). Unii cercetãtori
preferã traducerea în ei (COR, dar în NIV
„lor“), susþinând cã versetul 19 vorbeºte
despre cunoaºterea lui Dumnezeu din interi-
orul omului prin conºtiinþã ºi cunoaºtere reli-
gioasã. Este de preferat însã poziþia care
susþine cã versetul 19 afirmã existenþa reve-
laþiei naturale, iar versetul 20 explicã acest
proces. O dovadã a acestei poziþii este expre-
sia de la începutul versetului 20: „în adevãr“,
care aratã cã existã o legãturã între aceste
versete.

1:20. Expresia „ce se poate cunoaºte
despre Dumnezeu“ (v. 19) este definitã acum
prin cuvintele: însuºirile nevãzute ale Lui,
identificate prin puterea Lui veºnicã ºi
dumnezeirea Lui. Deoarece „Dumnezeu
este Duh“ (Ioan 4:24), toate calitãþile Sale
sunt invizibile ochiului fizic ºi pot fi înþelese
numai când te uiþi cu bãgare de seamã la
ele în lucrurile fãcute de El. Dumnezeul
care existã prin Sine Însuºi este Creatorul
tuturor lucrurilor ºi, din acest motiv, de la
facerea lumii, „însuºirile nevãzute ale Sale“
se vãd lãmurit. Poate cã Pavel a vrut sã facã
un joc de cuvinte între substantivul tradus
prin „însuºirile nevãzute“ (aorata) ºi verbul
tradus prin „se vãd lãmurit“ (kathoratai) da-
toritã rãdãcinii lor comune din greacã.  Atât
verbul „se vãd lãmurit“ cât ºi participiul „te
uiþi cu bãgare de seamã“ („fiind înþelese“,
GBV, NIV) se aflã la timpul prezent, fapt ce
subliniazã natura continuã a acþiunii. Cuvân-
tul theiotçs, tradus prin „dumnezeirea“, apare
numai aici în Noul Testament ºi cuprinde
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însuºirile care Îl fac pe Dumnezeu Dum-
nezeu. Creaþiunea, pe care oamenii o vãd,
descoperã caracterul invizibil al lui Dum-
nezeu — Divinitatea atotputernicã. Aceste
versete pot fi asemãnate cu textul din Psalmul
19:1-6.

Concluzia lui Pavel dupã prezentarea
existenþei revelaþiei naturale este importantã:
oamenii nu se pot desvinovãþi. Mãrturia
despre Dumnezeu din naturã este atât de clarã
ºi de constantã, încât ignorarea ei este impo-
sibil de justificat. Condamnarea lor nu se
bazeazã pe respingerea lui Hristos despre
care nu au auzit, ci pe pãcatul lor împotriva
luminii pe care o au.

c. Pervertirea gloriei lui Dumnezeu 
(1:21-23)
1:21. Acest motiv al lui Dumnezeu de

a condamna lumea pãgânã se întemeiazã
pe cel anterior, la fel cum acesta, la rândul
lui, s-a întemeiat pe primul motiv. Relaþia
poate fi stabilitã, datoritã folosirii aceluiaºi
cuvânt de legãturã în greacã (dioti) la
începutul versetelor 19 ºi 21, tradus prin
fiindcã. Suprimarea adevãrului de cãtre
oameni se vede prin respingerea dovezilor
clare despre Dumnezeu, Creatorul suveran, ºi
prin pervertirea cunoaºterii despre divinitate,
prin transformarea ei în idolatrie.

Expresia mãcar cã au cunoscut pe
Dumnezeu se referã la o cunoaºtere experi-
mentalã a lui Dumnezeu, aºa cum au avut
Adam ºi Eva atât înainte cât ºi dupã cãderea
în pãcat. Cât de mult timp a persistat aceastã
cunoaºtere înainte de a fi pervertitã nu se ºtie,
dar Dumnezeu a fost cunoscut de oameni.
Din cauza acestui fapt acþiunile oamenilor
sunt cu atât mai condamnabile. În mod nor-
mal, cunoaºterea lui Dumnezeu ar trebui sã
ducã la onorarea Lui, dar aceºti oameni nu
L-au proslãvit ca Dumnezeu, nici nu I-au
mulþumit. Au abandonat exact scopul pentru
care Dumnezeu i-a creat: sã-L glorifice pe El
ca Persoanã ºi sã-I mulþumeascã pentru
lucrãrile Sale. Din cauza acestei rebeliuni
intenþionate împotriva lui Dumnezeu nu este
de mirare cã oamenii s-au dedat la gândiri
deºarte (emataiôthçsan, lit., „gânduri fãrã
valoare, fãrã scop“; cf. Ef. 4:17), ºi inima lor
fãrã pricepere (asynetos, „nebuni din punct
de vedere moral“; cf. Rom. 1:31) s-a întu-
necat (cf. Ef. 4:18). Atunci când adevãrul
este respins, capacitatea de a recunoaºte ºi a
accepta adevãrul se pierde în timp. 

1:22-23. Când Sursa adevãratã a înþelep-
ciunii este respinsã (cf. Ps. 111:10), afirmaþia

oamenilor cã sunt înþelepþi este o laudã
neîntemeia tã . Oameni i au înnebunit
(emôranthçsan, lit., „au devenit stupizi“) în
mod progresiv, o realitate demonstratã prin
închinarea înaintea unor zei ºi idoli având
formã de oameni ºi dobitoace (cf. Rom.
1:25). Aspectul cel mai ironic al refuzului
umanitãþii de a se închina Dumnezelui ade-
vãrat este nebunia sau stupiditatea idolatriei
prezentate în Isaia 44:9-20. Refuzul omului
de a-L recunoaºte ºi de a-L glorifica pe
Dumnezeu duce tot mai jos: în primul rând,
un mod de a gândi lipsit de orice valoare;
apoi lipsa cunoaºterii morale; iar, în final,
nebunia religioasã (vãzutã în închinarea
înaintea idolilor).

2. REZULTATELE CONDAMNÃRII 
(1:24-32)
Într-un sens real, rezultatele condamnãrii

de cãtre Dumnezeu a umanitãþii rebele nu
sunt nimic altceva decât consecinþele natu-
rale ale suprimãrii adevãrului, ignorãrii reve-
laþiei ºi pervertirii gloriei lui Dumnezeu.
Totuºi, Dumnezeu a fãcut mai mult decât sã
lase natura sã-ºi urmeze cursul. Dumnezeu a
hotãrât sã-i lase (verbul folosit de trei ori „i-a
lãsat“ [v. 24, 26, 28] este paredôken, „i-a
abandonat“) pe oameni pradã unui mod de
viaþã caracterizat prin pãcate, care meritã
mânia lui Dumnezeu ºi condamnarea la
moarte (v. 32).

a. Lãsaþi pradã imoralitãþii (v. 24)
1:24. Un aspect al depravãrii omenirii (în

care Dumnezeu a lãsat-o în mod deliberat sã
cadã) este cel al necurãþiei. Frecvenþa legã-
turilor sexuale dintre oameni necãsãtoriþi,
schimbarea soþiilor în timpul actelor sexuale
de grup, orgiile de astãzi, toate sunt dovezi
ale rezultatului abandonãrii de cãtre Dum-
nezeu a oamenilor în aceste pãcate. Relaþiile
sexuale din cadrul cãsãtoriei sunt un dar sfânt
al lui Dumnezeu, dar aceste relaþii sunt
„necurate“ în afara cãsãtoriei ºi oamenii îºi
necinstesc singuri trupurile practicându-le
împotriva intenþiilor lui Dumnezeu. 

1:25. Acest verset repetã într-un sens
adevãrul versetului 23, dar mai adaugã ceva
la el. Adevãrul lui Dumnezeu nu este numai
adevãrul despre Dumnezeu, ci ºi adevãrul lui
Dumnezeu despre toate lucrurile, inclusiv
despre omenire. Acest adevãr este cã oamenii
sunt creaturile lui Dumnezeu ºi îºi pot gãsi
adevãrata împlinire numai în închinarea ºi
sluj irea cu ascultare a lui Dumnezeu,
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„Creatorul“ (GBV) lor. Pe de altã parte, o
minciunã (lit., „minciuna“) spune cã fãptura
— angelicã (Is. 14:13-14; Ioan 8:44) sau
umanã (Gen. 3:4-5) — poate exista indepen-
dent de Dumnezeu, se poate îngriji singurã
de toate nevoile ei, se poate conduce singurã
ºi se poate împlini singurã. Omenirea a fãcut
din ea însãºi un dumnezeu în locul adevã-
ratului Dumnezeu. Deoarece Dumnezeu
Creatorul este binecuvântat în veci (spre
deosebire de creaturi care nu meritã închi-
narea), Pavel a adãugat Amin. Acest cuvânt
este transliterarea atât în greacã cât ºi în
englezã (ca ºi în românã — n.tr.) a cuvântu-
lui ebraic care înseamnã „aºa sã fie“. Fiind o
afirmaþie, nu o dorinþã, cuvântul confirmã
ceea ce s-a spus anterior (cf. comentariilor de
la 2 Cor. 1:20).

b. Lãsaþi pradã perversiunilor sexuale
(1:26-27)
1:26-27. De asemenea, Dumnezeu i-a

lãsat în voia unor patimi scârboase. Aceste
patimi sunt, aºa cum reiese din text, relaþii
homosexuale, în loc de heterosexuale, practi-
cate de ambele sexe. Femeile… au schimbat
(în mod deliberat) întrebuinþarea fireascã
(relaþii cu bãrbaþi în cadrul cãsãtoriei) a lor
într-una care este împotriva firii (relaþii cu
alte femei). Acesta este al doilea „schimb“ pe
care oamenii neregeneraþi l-au fãcut (cf. v.
25). Bãrbaþii… s-au aprins în poftele (ore-
xei, „pofte sexuale“, folosit numai aici în NT
ºi diferit de cuvântul obiºnuit pentru patimi
din v. 26) lor.

Cuvintele traduse prin femeile ºi bãr-
baþii din aceste versete sunt cuvintele care
aratã sexul: „femele“ ºi „masculi“. Homo-
sexualii contemporani insistã cã aceste
versete afirmã cã este o perversiune pentru
un mascul heterosexual sau pentru o femelã
heterosexualã sã se angajeze în relaþii ho-
mosexuale, dar nu este o perversiune pentru
un homosexual mascul sau femelã sã facã
acest lucru, pentru cã aceasta este preferinþa
naturalã a persoanei respective. Este o exe-
gezã forþatã ºi fãrã dovezi biblice. Singura
relaþie sexualã naturalã recunoscutã de
Biblie este cea heterosexualã (Gen. 2:21-24;
Mat. 19:4-6) din cadrul cãsãtoriei. Toate
relaþiile homosexuale reprezintã rãtãcirea
(„pervertirea“, NIV) lor de la planul lui
Dumnezeu ºi sunt din acest motiv condam-
nate de El. Aceste lucruri scârboase au în
ele însele sãmânþa pedepsirii lor (plata
cuvenitã).

c. Lãsaþi pradã unui mod de viaþã 
depravat (1:28-32)
1:28. Rãzvrãtirea umanitãþii pãgâne a

mai însemnat ºi alungarea lui Dumnezeu din
cunoºtinþa (epignôsei, „cunoaºtere deplinã“)
lor. Într-un sens, ei l-au scos pe Dumnezeu
din mintea lor. Judecata corespunzãtoare a lui
Dumnezeu a fost cã El i-a lãsat (cf. v. 24, 26)
în voia minþii lor blestemate (adokimon,
„condamnatã, dezaprobatã“), care s-a ma-
nifestat prin lucruri neîngãduite (lit.,
„nepotrivite, indecente“, un cuvânt din ter-
minologia stoicã).

1:29-31. Vidul mintal produs prin alun-
garea lui Dumnezeu a ajuns „plin“ (timp
perf. înseamnã umplere completã) de patru
forme active ale pãcatului: nelegiuire
(adikia, cf. v. 18), curvie (ponçria), lãcomie
ºi rãutate (în NIV ºi în GBV nu apare „vicle-
nie“ decât în a doua parte, tradus de GBV
prin viclenie — n.tr.). Aceste patru forme ale
pãcatului se manifestã la rândul lor în 17
feluri de rãutate. Primele douã, pizmã ºi
ucidere, sunã foarte asemãnãtor în greacã:
phthonou ºi phonou. De asemenea, cele patru
vicii din versetul 31 (cinci în COR., neîndu-
plecaþi ºi fãrã milã exprimând probabil
acelaºi viciu — n.tr.) încep toate cu litera gre-
ceascã alfa („a“).

1:32. Aceste practici rele devin un mod
de viaþã pentru oamenii care le fac („conti-
nuã sã le facã“, NIV; timpul prez. înseamnã
cã este vorba de acþiuni continue sau
obiºnuite) într-o atitudine de sfidare deschisã
împotriva lui Dumnezeu, sfidare agravatã de
(a) cunoaºterea deplinã (epignontes; cf. v. 28)
a faptului cã pentru asemenea lucruri sunt
vrednici de moarte ºi (b) încurajarea altora
sã ducã acelaºi mod de viaþã. Aceastã
rãzvrãtire extremã a omenirii împotriva lui
Dumnezeu meritã pe deplin condamnarea lui
Dumnezeu.

B. Condamnarea conform standardelor 
divine (2:1-16)

1. ADEVÃRUL (2:1-4)
2:1. Orice generalizare, cum a fost cea

anterioarã în care întreaga umanitate pãgânã
a fost condamnatã (1:18-32), are ºi excepþii
de la regulã. Este evident faptul cã unii
pãgâni aveau standarde etice înalte, un mod
de viaþã moral ºi condamnau depravarea atât
de rãspânditã a contemporanilor lor. În plus,
evreii aveau o poziþie moralã aflatã în totalã
contradicþie cu lumea pãgânã din jurul lor ºi
îi condamnau fãrã menajamente pe neevrei.
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Ambele grupuri de moraliºti ar fi putut trage
concluzia cã nu îi priveºte condamnarea lui
Dumnezeu datoritã modului lor superior de
viaþã. Dar Pavel susþine cã ºi ei sunt con-
damnaþi din cauzã cã „fac“ aceleaºi lucruri
pentru care îi judecau pe ceilalþi.

Aºa dar, afirmã Pavel, prin faptul cã
judeci pe altul, te osândeºti singur. Fiecare
om din rasa umanã s-a întors de la Dumnezeu
ºi comite pãcate, chiar dacã existã diferenþe
în frecvenþã, rãspândire ºi grad. Pe lângã
aceasta, întreaga rasã umanã, mai ales pãgâ-
nii morali ºi evreii, sunt condamnaþi înaintea
lui Dumnezeu (ºi nu se pot desvinovãþi [cf.
1:20]) pentru cã judecata lui Dumnezeu se
bazeazã pe trei standarde divine — adevãrul
(2:2-4), imparþialitatea (v. 5-11) ºi Isus Hris-
tos Însuºi (v. 12-16) — standarde absolute ºi
infinite, care îi condamnã pe toþi oamenii.

2:2-3. Primul standard divin al judecãþii
este adevãrul. Dumnezeu nu este numit nici-
unde în Scripturã „Adevãrul“ aºa cum este
numit „Duh“ (Ioan 4:24), „Luminã“ (1 Ioan
1:5) ºi „Dragoste“ (1 Ioan 4:8, 16), cu toate
cã Isus S-a numit pe Sine Însuºi „Adevãrul“
(Ioan 14:6). Dar Dumnezeu este numit
„Dumnezeule adevãrate“ (Ps. 31:5) ºi „Dum-
nezeul adevãrului“ (Is. 65:16). Adevãrul —
adevãrul absolut, infinit — este fãrã îndoialã
unul dintre atributele esenþiale ale lui Dumne-
zeu. Din acest motiv, atunci când se spune   cã
judecata lui Dumnezeu pronunþatã împotri-
va oamenilor este potrivitã cu (lit., „confor-
mã“) „adevãrul“, acest lucru înseamnã cã
nimeni nu poate scãpa. Nici un om nu se
poate „dezvinovãþi“ (Rom. 2:1) ºi nimeni nu
poate „scãpa“. Un om poate fi moral ºi ar
putea chiar sã-i judece pe contemporanii sãi,
cã s-au scufundat cu totul într-un mod de
viaþã depravat, dar totuºi este judecat de
Dumnezeu pentru cã face ºi el astfel de
lucruri (cf. v. 1).

2:4. Neaplicând imediat pedeapsa Sa
divinã împotriva umanitãþii pãcãtoase, Dum-
nezeu îºi aratã bogãþiile bunãtãþii (chrçstotç-
tos, „bunãvoinþã în acþiune“, folosit în legã-
turã cu Dumnezeu ºi în 11:22; Ef. 2:7; Tit
3:4) îngãduinþei ºi îndelungei Lui rãbdãri
(cf. Fapte 14:16; 17:30; Rom. 3:25). Scopul
lui Dumnezeu este sã-i îndrepte pe oameni
spre pocãinþã — o întoarcere la El — prin
bunãtatea Sa. (Acest cuvânt tradus „bunã-
tate“ este chrçstos, un sinonim al lui chrçs-
totçtos, tradus tot „bunãtate“, folosit mai
înainte în acest verset.) Ambele cuvinte
înseamnã „ceea ce este de dorit sau potrivit
pentru o nevoie“. Chrçstos este folosit în

legãturã cu Dumnezeu în Luca 6:35 ºi în
1 Petru 2:3 ºi în legãturã cu oamenii în Efe-
seni 4:32. Nerecunoscând (GBV; lit., „fiind
ignoranþi în privinþa“) scopurile lui Dumne-
zeu, oamenii au arãtat „dispreþ“ (kataphro-
neis, „a crede nedemn“) pentru atributele ºi
acþiunile lui Dumnezeu (cf. „înãduºe adevã-
rul“, Rom. 1:18). Oamenii au avut cunoºtinþã
despre Fiinþa lui Dumnezeu prin revelaþia
naturalã (1:19-21, 28), dar nu au cunoscut
scopul bunãtãþii Sale.

2. IMPARÞIALITATEA (2:5-11)
2:5-6. De ce ignorã oamenii intenþia lui

Dumnezeu de a fi bun (v. 4)? De ce o dis-
preþuiesc? Cauza este împietrirea (lit., „duri-
tate“, „rigiditate“, sklerotçta, de unde provine
cuvântul „sclerozã“) inimii… care nu vrea
sã se pocãiascã. De aceea mânia lui Dum-
nezeu se acumuleazã ca într-un mare rezer-
vor pânã în ziua… dreptei Sale judecãþi.
În acea zi Dumnezeu va rãsplãti fiecãruia
dupã faptele lui (citat din Ps. 62:12 ºi Prov.
24:12). Judecata lui Dumnezeu se va întemeia
pe standardul adevãrului (Rom. 2:2) ºi va fi
imparþialã.

2:7-11. Dumnezeu va da viaþa veºnicã
celor ce, prin stãruinþa în bine, cautã (tim-
pul prez. „continuã sã caute“) slava, cinstea
ºi nemurirea. Pe de altã parte, El va da
mânie ºi urgie celor ce… se împotrivesc
(lit., „continuã sã nu asculte“) adevãrului ºi
ascultã (timpul prez. „continuã sã asculte“)
de nelegiuire (adikia, „nedreptate, lipsa
neprihãnirii“; cf. 1:18). Fiecare om care face
rãul (continuã sã-l producã) va primi necaz
ºi strâmtorare, în timp ce oricine face
(„continuã sã lucreze“) binele va primi slavã,
cinste (cf. „slava, cinstea“ din 2:7) ºi pace.
Aceastã recompensã dreaptã a lui Dumnezeu
nu þine seama de apartenenþa etnicã ºi de nici
un alt considerent în afara faptelor fiecãrui
om.

Modul obiºnuit de comportare, bun sau
rãu, al unui om aratã starea inimii sale. Viaþa
veºnicã nu este recompensa unei vieþi bune;
acest lucru ar contrazice multe alte pasaje din
Scripturã care afirmã cu toatã claritatea cã
mântuirea nu este prin fapte, ci depinde în
totalitate de harul lui Dumnezeu pentru cei
care cred (ex., Rom. 6:23; 10:9-10; 11:6; Ef.
2:8-9; Tit 3:5). Faptele bune ale unui om
aratã cã inima lui este regeneratã. O astfel de
persoanã, rãscumpãratã de Dumnezeu, are
viaþã eternã. Dar ºi opusul este adevãrat: o
persoanã care continuã sã facã rãul ºi sã res-
pingã adevãrul aratã cã este neregeneratã ºi,
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din aceastã cauzã, va face obiectul mâniei lui
Dumnezeu.

Afirmaþia: întâi peste Iudeu, apoi peste
Grec nu înseamnã cã evreii se bucurã de o
atenþie specialã. Dimpotrivã, datoritã stan-
dardului imparþialitãþii lui Dumnezeu (înain-
tea lui Dumnezeu nu se are în vedere faþa
omului), ea se referã la faptul cã Dumnezeu
se ocupã de întreaga rasã umanã.

Expresia: „ziua… dreptei judecãþi a lui
Dumnezeu“ (Rom. 2:5), analizatã fãrã a þine
seama ºi de alte texte, ar putea fi consideratã
o dovadã a concepþiei cã va exista o singurã
judecatã generalã a întregii umanitãþi. Cu
toate acestea, Scriptura nu susþine un astfel de
concept. Aceastã expresie trebuie interpretatã
împreunã cu alte pasaje care aratã clar cã vor
exista mai multe judecãþi ale mai multor
grupuri ºi în perioade diferite (cf. judecata
Israelului la a doua venire a lui Hristos, Ez.
20:32-38; judecata neevreilor la a doua
venire a lui Hristos, Mat. 25:31-46; judecata
din faþa marelui tron alb, Apoc. 20:11-15).
Ideea principalã a acestui pasaj este faptul cã
Dumnezeu îi va judeca pe toþi oamenii, fãrã a
se menþiona detalii în legãturã cu cei care vor
fi judecaþi ºi când vor fi judecaþi.

3. ISUS HRISTOS (2:12-16)
2:12. Imparþialitatea lui Dumnezeu la

judecatã se mai vede ºi din faptul cã îi va
trata pe oameni conform dispensaþiei în care
au trãit. „Legea a fost dat prin Moise“ (Ioan
1:17), lucru care marcheazã începutul dispen-
saþiei Legii. Legea a fost datã poporului ales
al lui Dumnezeu, Israelul, iar neevreii au fost
consideraþi în afara Legii. De aceea Pavel
spune: Toþi (lit., „atât de mulþi câþi“) cei ce au
pãcãtuit fãrã lege, vor pieri fãrã lege.
Neevreii care pãcãtuiesc vor pieri, dar Legea
lui Moise nu va fi folositã drept standard al
judecãrii lor. Pe de altã parte, evreii care au
pãcãtuit având (lit., „în sfera“) lege, vor fi
judecaþi dupã lege. Neevreii nu sunt scutiþi
de judecata lui Dumnezeu, dar nu vor fi jude-
caþi conform standardului (Legea mozaicã)
care nu le-a fost dat.

2:13. Citirea Legii fãcea parte din fiecare
serviciu de la sinagogã, deci evreii erau cei ce
aud Legea. Cu toate acestea, a fi evreu ºi a
auzi Legea nu însemna în mod automat a fi
considerat „neprihãnit“. Cei ce vor fi socotiþi
neprihãniþi (o acþiune juridicã, tradusã de
obicei prin „îndreptãþiþi“, de ex., în 3:24 —
GBV — sau „justificaþi“, NIV; vezi comen-
tariile de la Rom. 1:17 despre „a justifica“)
sunt cei ce împlinesc legea (lit., „împlinitorii

Legii“). Iacov susþine acelaºi lucru (Iac. 1:22-
25). De asemenea (cf. comentariilor de la
Rom. 2:7-10), Dumnezeu nu dã viaþa eternã
sau justificarea celor care fac fapte bune, ci
celor care cred (au încredere) în El ºi au un
mod de viaþã care aratã cã inimile lor au fost
regenerate.

2:14-15. Evreii dispreþuiau Neamurile,
în parte pentru cã n-au revelaþia voii lui
Dumnezeu din lege (a lui Moise). Totuºi, aºa
cum a arãtat Pavel, existã neevrei care fac din
fire lucrurile Legii. Aceste persoane aratã cã
Legea nu poate fi gãsitã numai pe table de
piatrã ºi cã nu este inclusã numai în scrierile
lui Moise; ea mai este imprimatã ºi în inimi-
le lor ºi este reflectatã de faptele, conºtiinþele
ºi gândurile lor. Legea datã Israelului este în
realitate numai o prezentare specificã a cerin-
þelor morale ºi spirituale ale lui Dumnezeu
pentru fiecare om. Neevreii care duc o viaþã
moralã dovedesc prin faptele lor cã lucrarea
Legii este scrisã în inimile lor. Acest fapt
este confirmat de cugetul lor, acea facultate a
fiinþelor umane de a-ºi evalua propriile fapte,
împreunã cu gândurile lor, care fie îi acuzã,
fie îi absolvã de pãcat. Din acest motiv Pavel
spune cã aceºti neevrei îºi sunt singuri lege
(v. 14).

Conºtiinþa este o parte importantã a na-
turii umane, dar nu este un indicator absolut
al binelui. Conºtiinþa poate fi „bunã“ (Fapte
23:1; 1 Tim. 1:5, 19; Evr. 13:18; GBV) ºi
„curatã“ (Fapte 24:16 — „cuget curat“, COR.
— 1 Tim. 3:19; 2 Tim. 1:3), dar poate fi ºi
„rea“ (Evr. 10:22, GBV), „necuratã“ (Tit
1:15, GBV — adjectivul apare la plural,
n.tr.), „slabã“ (1 Cor. 8:7, 10, 12, GBV), iar
unii oameni sunt „însemnaþi cu fierul roº“ în
conºtiinþa lor (1 Tim. 4:2). Toþi oamenii tre-
buie sã se încreadã în Domnul Isus Hristos,
pentru ca „sângele lui Hristos“ sã le facã
curat „cugetul“ (Evr. 9:14).

2:16. Textul grecesc al acestui verset
începe prin: în ziua. Cuvintele: ªi faptul
acesta se va vedea nu apar în greacã, dar
au fost adãugate pentru a lega acest verset
de ideea principalã a acestui paragraf (v.
5-13), judecata dreaptã a lui Dumnezeu (v. 5).
De fapt, versetele 14-15 prezintã o idee
menþionatã în paranteze (aºa cum sunt cele
douã versete în NIV). Aceastã idee a prove-
nit din versetul 13 ºi se bazeazã pe preju-
decata evreilor faþã de neevrei. Certitudinea
judecãþii este subliniatã de cuvintele: Dum-
nezeu va judeca (lit., „Dumnezeu judecã“).
Agentul judecãþii divine este Isus Hristos
(cf. Ioan 5:22, 27; Fapte 17:31). Aceastã
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judecatã se va ocupa de lucrurile ascunse
ale oamenilor, le va descoperi ºi va dovedi
cã judecata lui Dumnezeu este dreaptã (cf.
1 Cor. 4:5). Nu Evanghelia lui Pavel este
standardul judecãþii lui Dumnezeu. Ideea este
cã judecata dreaptã a lui Dumnezeu este un
element esenþial al evangheliei predicate de
Pavel ºi un motiv al încrederii în rãscumpã-
rarea completã a lui Isus.

În acest paragraf (2:1-16) Dumnezeu este
considerat Creatorul-Suveranul universului,
care controleazã comportarea moralã a cre-
aturilor umane. Standardele absolute ale lui
Dumnezeu sunt cunoscute. Dumnezeu îi pe-
depseºte pe cei rãi ºi îi rãsplãteºte pe cei
drepþi în mod imparþial conform faptelor lor,
care aratã care este starea inimilor lor.
Deoarece nici o fiinþã umanã — cu excepþia
lui Isus Hristos — nu poate fi declaratã
neprihãnitã (justificatã) de cãtre Dumnezeu
pe baza meritelor proprii, fiecare om este
condamnat de Dumnezeu. În acest punct al
prezentãrii lui Pavel, modul prin care o per-
soanã îºi poate asigura o poziþie dreaptã
înaintea lui Dumnezeu nu a fost încã pre-
zentat. Ideea principalã a paragrafului este
dreptatea judecãþii lui Dumnezeu, lucru care
duce la concluzia cã nimeni nu poate fi
declarat drept de cãtre Dumnezeu pe baza
meritelor proprii.

C. Condamnarea evreilor necredincioºi 
(2:17-3:8)

1. CONDAMNAREA DIN CAUZA 
IPOCRIZIEI LOR (2:17-24)
2:17-20. Fãrã îndoialã cã Pavel s-a gân-

dit atât la evrei cât ºi la neevreii cu o viaþã
moralã atunci când a spus: „tu, care judeci pe
altul“ (v. 1). Dar acolo nu s-a referit la ei
identificându-i concret aºa cum o face aici:
Tu, care te numeºti Iudeu. În greacã aceastã
propoziþie este o propoziþie condiþionalã de
primã categorie în care afirmaþia condiþionalã
este consideratã adevãratã. Pavel s-a adresat
unor oameni care erau numiþi pe drept cuvânt
evrei ºi care, de fapt, se lãudau cu acest
nume. Acest lucru este urmat de o listã de opt
trãsãturi morale ºi religioase prin care evreii
se lãudau cã le sunt superiori neevreilor, toate
aceste caracteristici fiind introduse de pronu-
mele relativ „care“ („dacã“, NIV, v. 17-21a).

Verbele folosite în aceastã listã sunt
toate la prezent sau au forþa prezentului, lucru
care subliniazã caracterul repetitiv al acþiunii:
(1) Evreii se „rezemau“ pe o Lege; îºi
puneau încrederea în faptul cã Dumnezeu

le-a încredinþat-o lor. (2) Evreii se „laudã“ cu
Dumnezeul lor, adicã în legãmântul pe
care-l aveau cu Dumnezeu. Drept rezultat al
acestor douã lucruri, (3) evreii „cunosc“ voia
Lui (ºtiau care sunt dorinþele ºi planurile
lui Dumnezeu) ºi (4) „fac“ deosebire (doki-
mazeis, „a testa ºi a accepta lucrurile care au
trecut testul“) între lucruri (diapheronta,
„lucrurile care sunt diferite ºi, ca rezultat,
sunt foarte bune“; acelaºi cuvânt gr. apare în
Fil. 1:10, fiind tradus prin „lucruri alese“).
Evreii erau preocupaþi de standardele spiri-
tuale superioare. Evreii au aceste calitãþi pen-
tru cã (5) sunt „învãþaþi“ (lit., „sunt învãþaþi“)
de Lege. Lecþiile de catihezã primite în tine-
reþe ºi citirea regulatã a Legii în sinagogi le
asigurã evreilor o instruire continuã.

Cu toate cã verbul urmãtor (Rom. 2:19)
continuã structura condiþionalã de categoria
întâia începutã în versetul 17, el marcheazã
totuºi o tranziþie în structura logicã a pasaju-
lui. Este timpul perfect al unui verb care
înseamnã „a cãuta sã convingi“ ºi care în-
seamnã la perfect „a crede“. (6) Mulþi evrei
sunt „convinºi“ (GBV) ºi, ca urmare, cred
anumite lucruri despre ei înºiºi prin raportare
la neevrei. Pavel enumerã patru astfel de
lucruri: eºti cãlãuza orbilor, lumina celor ce
sunt în întuneric, povãþuitorul (paideutçn,
„cel care disciplineazã, un instructor“) celor
fãrã minte, învãþãtorul celor neºtiutori.
(7) Aceastã convingere a evreilor se baza pe
faptul cã aveau în Lege… dreptarul (mor-
phôsin, „forma, asemãnarea“; folosit în NT
numai aici ºi în 2 Tim. 3:5) cunoºtinþei
depline ºi al adevãrului (ºi în gr. ambele
substantive sunt articulate).

2:21-24. Fãrã îndoialã cã în timp ce
enumera caracteristicile prin care evreii se
deosebeau de ceilalþi oameni, Pavel ar fi
primit numai încuviinþãri din partea citito-
rilor sãi evrei. Evreii se lãudau cu statutul lor
spiritual special, deosebit de al neevreilor.
Apostolul rezumã acum toate aceste deose-
biri în cuvintele (8) tu deci, care înveþi pe
alþii. Apoi Pavel pune întrebarea: pe tine
însuþi nu te înveþi? Aceastã întrebare este
urmatã de o serie de întrebãri legate de lu-
cruri interzise de Lege: „furtul“, „comiterea
adulterului“ (GBV), atitudinea faþã de idoli,
evreul (în Rom. 2:17-27, apare „tu“, singu-
larul) fãcându-se vinovat de comiterea tutu-
ror acestor lucruri pe care îi învãþa pe alþii
sã nu le facã. Pavel îl acuzã pe evreu de
ipocrizie: Tu, care te fãleºti („te lauzi“; cf.
v. 17) cu Legea, necinsteºti pe Dumnezeu
prin cãlcarea acestei Legi? Evreul cinstit ar
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fi trebuit sã rãspundã întrebãrilor lui Pavel,
recunoscându-ºi vinovãþia ºi ipocrizia. Pavel
nu condamna aceastã ipocrizie a evreilor pe
baza autoritãþii sale proprii; el a citat chiar
din Scriptura lor (sfârºitul versetului Is. 52:5
din LXX). Ipocrizia lor Îl dezonora pe
Dumnezeu; de asemenea Dumnezeu era hulit
între Neamuri din aceastã cauzã. „De ce
sã-L onorãm pe Dumnezeu, ar fi putut argu-
menta neevreii, când poporul Sãu ales nu-L
urmeazã?“

2. CONDAMNAREA DIN CAUZA 
ÎNCREDERII LOR ÎN RITUALURI 
(2:25-29)
Evreii nu credeau numai în Legea lui

Moise, aºa cum aratã paragraful anterior (v.
17-24), ci, de asemenea, ºi în circumcizie,
semnul relaþiei lor speciale cu Dumnezeu, pe
baza unui legãmânt. Dar Pavel susþine cã
încrederea numai în ritual era fãrã însemnã-
tate ºi constituia temeiul judecãþii lui
Dumnezeu.

2:25-27. Tãierea împrejur, negreºit,
este de folos, dacã împlineºti Legea. Dim-
potrivã, dacã tu calci Legea (ceea ce era
adevãrat), tãierea ta împrejur ajunge netã-
iere împrejur. În limba greacã a doua parte
a versetului 25 este interesantã: „Dacã tu eºti
un cãlcãtor al Legii, atunci tãierea ta împrejur
a devenit numai o tãiere a prepuþului.“ Cu
alte cuvinte, un evreu care încãlca Legea era
exact la fel ca un neevreu care încãlca Legea;
ritualul evreiesc al circumciziei nu mai în-
semna nimic.

ªi situaþia inversã este adevãratã. Dacã
deci, cel netãiat împrejur (lit., „dacã pre-
puþul“, un cuvânt folosit de evrei ca un nume
înjositor pentru neevrei; cf. comentariilor de
la v. 25) pãzeºte (phyllasç, „a pãzi“, de unde
ºi „a respecta“ sau „a împlini“; cf. 1 Tim.
5:21) poruncile Legii (lucru pe care unii
neevrei îl fãceau), netãierea lui împrejur nu
i se va socoti ea ca o tãiere împrejur? Pavel
trage concluzia cã un neevreu care împli-
neºte Legea îl judecã pe un evreu care, cu
toate cã are slova Legii ºi tãierea împrejur,
este un cãlcãtor al Legii. Un neevreu care
împlineºte cerinþele Legii, chiar dacã nu cu-
noaºte Legea (Rom. 2:14) este în ochii lui
Dumnezeu la fel ca un evreu tãiat împrejur.
Aceastã idee era revoluþionarã pentru evreii
care se considerau cu mult superiori nee-
vreilor (cf. v. 17-21).

2:28-29. Aceste versete reprezintã con-
cluzia întregului pasaj care începe la versetul

17. A fi un adevãrat Iudeu nu se dovedeºte
prin lucrurile dinafarã sau exterioare (cum
sunt purtarea filacteriilor, zeciuiala sau cir-
cumcizia). Adevãrata tãiere împrejur nu
este ritualul exterior în sine. Dimpotrivã, un
evreu adevãrat este cel care dovedeºte acest
lucru înãuntru, ºi adevãrata tãiere împrejur
este aceea a inimii, în duh. NIV traduce
cuvintele greceºti „în duh“ prin „în Duh“, ca
ºi cum s-ar referi la Duhul Sfânt. Totuºi este
mai bine sã interpretãm acest verset în sensul
cã tãierea împrejur a inimii împlineºte „spiri-
tul“ Legii lui Dumnezeu, nemulþumindu-se
doar cu o împlinire exterioarã a Legii. Unii
evrei respectau regulile exterioare ale Legii,
dar inimile lor nu erau drepte înaintea lui
Dumnezeu (Is. 29:13). O inimã tãiatã împre-
jur este „separatã“ de lume ºi devotatã lui
Dumnezeu. Adevãratul evreu primeºte lauda
nu de la oameni (ca fariseii), ci de la Dum-
nezeu, care vede natura interioarã a oa-
menilor (cf. Mat. 6:4, 6) ºi ºtie ce se aflã în
inimile lor (cf. Evr. 4:12).

3. CONDAMNAREA DIN CAUZA 
NECREDINÞEI LOR (3:1-8)
3:1-2. O caracteristicã a stilului lui

Pavel, mai ales în aceastã Epistolã cãtre
Romani, este de a pune o întrebare evidentã
care s-ar fi nãscut în mintea cititorilor sãi în
urma prezentãrii sale ºi de a rãspunde la ea.
Reacþia normalã în faþa materialului anterior
(2:17-29) este: Care este, deci, întâietatea
(perrison, „surplusul“) Iudeului? Aceeaºi
întrebare cu alte cuvinte este: care este folo-
sul (ôpheleia, „avantajul“) tãierii împrejur?
Prima întrebare provine din cuvintele lui
Pavel din 2:17-24, iar a doua din cuvintele
sale din 2:25-29. Rãspunsul lui Pavel este
imediat ºi direct: Oricum, sunt mari. El nu a
afirmat cã faptul de a fi evreu sau de a fi tãiat
împrejur nu reprezenta nici un câºtig.

Prin expresia: mai întâi de toate, Pavel
îºi manifestã intenþia de a enumera mai multe
lucruri, cu toate cã el se referã la unul singur.
El a procedat în acest mod ºi în alte locuri
(1:18; 1 Cor. 11:18). În acest caz, elementul
pe care l-a prezentat este cel mai important ºi,
într-un sens, cuprinde orice alt avantaj s-ar
mai putea menþiona. Evreilor le-au fost
încredinþate (timpul trecut al verbului din gr.
poate fi tradus prin „le erau încredinþate“)
cuvintele (logia, pl. lui logos, „cuvânt“ sau
„afirmaþie“) lui Dumnezeu. Acest lucru se
poate referi la întregul Vechi Testament, dar
aici el include probabil numai promisiunile ºi
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poruncile lui Dumnezeu. Dar, în pofida po-
ziþiei lor privilegiate, evreii nu au putut trãi
conform standardelor lui Dumnezeu.

3:3-4. Faptul cã principalul avantaj al
evreilor era cã „le-au fost încredinþate cuvin-
tele lui Dumnezeu“ ridicã o altã întrebare. ªi
ce are a face dacã unii n-au crezut? Verbul
tradus prin „n-au crezut“ mai înseamnã ºi „a
fi necredincios“. Aceastã traducere este
preferabilã pentru cã acelaºi verb este tradus
prin „încredinþate“ în versetul 2. Este ade-
vãrat faptul cã unii evrei nu au crezut promi-
siunile lui Dumnezeu, dar la fel de adevãrat
este ºi faptul cã unii evrei nu au fost credin-
cioºi lucrului care le-a fost încredinþat.
Necredinþa lor va nimici ea credincioºia lui
Dumnezeu? Rãspunsul lui Pavel în faþa aces-
tei posibilitãþi este: Nicidecum (mç genoito,
„sã nu fie aºa“, o exclamaþie frecvent întâl-
nitã la Pavel; cf. v. 6, 31; 6:1, 15; 7:7, 13;
11:1, 11.). Deºi unii evrei nu au crezut sau au
fost necredincioºi (fapt dovedit de modul lor
de viaþã pãcãtos prezentat în 2:21-23, 35),
Dumnezeu rãmâne credincios Cuvântului
Sãu (cf. Deut. 7:9; 1 Cor. 1:9; Evr. 10:23;
11:11; 1 Pet. 4:19). Acest concept al credin-
cioºiei lui Dumnezeu în ciuda necredinþei
Israelului este dezvoltat mai pe larg în
Romani 9-11.

Pavel a continuat: Dumnezeu sã fie
gãsit adevãrat ºi toþi oamenii sã fie gãsiþi
mincinoºi. Aceste cuvinte înseamnã: „Dum-
nezeu sã continue sã fie adevãrat, chiar dacã
fiecare om devine un mincinos.“ Aceastã
idee este preluatã din Psalmul 116:11. Ca o
dovadã suplimentarã, Pavel a citat Psalmul
51:4.

3:5-6. Apostolul ºi-a continuat argu-
mentaþia prin alte întrebãri. Prima este: dacã
nelegiuirea evreilor nu a fãcut decât sã subli-
nieze neprihãnirea lui Dumnezeu, ce vom
zice? Se poate trage concluzia cã Dumnezeu
este nedrept când îºi aratã mânia faþã de
evrei? Pavel a intercalat imediat cuvintele:
Vorbesc în felul oamenilor ºi a rãspuns:
Nicidecum! (mç genoito, acelaºi rãspuns ca
în v. 4; cf. v. 31). Dacã Dumnezeu ar fi în-
tr-adevãr nedrept în judecarea evreilor necre-
dincioºi, atunci cum va judeca El lumea?
Bineînþeles cã acest lucru este imposibil. În
concluzie, pentru cã Dumnezeu va judeca
lumea (cf. 2:5), El nu va fi nedrept în mani-
festarea mâniei Sale faþã de evreii vinovaþi
(cf. 2:11).

3:7-8. A doua întrebare este: dacã prin
lipsa de credinþã a cuiva adevãrul lui Dum-
nezeu strãluceºte, cum poate Dumnezeu

sã-l judece cu dreptate ca pãcãtos? Cu alte
cuvinte, dacã pãcatul îi aduce beneficii lui
Dumnezeu, de ce se întoarce El sã-i judece
pe pãcãtoºi pentru pãcatul lor? Pavel a pus
aceste douã întrebãri, care sunt exemple ale
cazuisticii oamenilor nemântuiþi, pentru cã
unii dintre oponenþii sãi îl acuzau pe nedrept
cã el ridicã aceste probleme ºi le proclamã
ca fiind adevãrate: ªi de ce sã nu facem rãul
(lit., „lucruri rele“) ca sã vinã bine (lit., „lu-
cruri bune“) din el? Apostolul nu a rãspuns
acestor acuzaþii. I-a lãsat pe aceºti oameni în
mâna lui Dumnezeu ºi s-a mulþumit sã spunã:
Osânda (krima, „judecata“) acestor oameni
este dreaptã. Totuºi, mai târziu a discutat o
întrebare similarã (6:1). A sugera, aºa cum
fac aceste douã întrebãri (3:5, 7), cã Dum-
nezeu este nedrept în condamnarea pãcatului
însemnã a blasfemia însãºi natura lui Dumne-
zeu. Aceste persoane care pun la îndoialã
dreptatea judecãþii lui Dumnezeu sunt ele
însele condamnate!

D. Condamnarea tuturor fiinþelor umane 
(3:9-20)
În acest paragraf Pavel încheie nu numai

discuþia sa despre condamnarea evreilor, ci
ºi discuþia despre manifestarea dreptãþii lui
Dumnezeu prin condamnarea rasei umane
pãcãtoase.

1. TOÞI SUNT SUB PÃCAT (3:9-18)
3:9. Pavel a întrebat: Ce urmeazã a-

tunci? ºi Suntem noi mai buni decât ei?
Sensul exact al acestui verb grecesc, proe-
chometha (folosit numai aici în NT), este
dificil de determinat. Cel mai bine este sã
considerãm cã aceastã întrebare ar fi fost
pusã de cititorii evrei cãrora le-a scris Pavel
ºi ar trebui tradusã: „Suntem noi preferaþi?“
Atât materialul precedent cât ºi rãspunsul lui
Pavel (Nicidecum) acordã sprijin acestei
soluþii. „Nicidecum“ înseamnã literal „în nici
un caz“. Nu este expresia caracteristicã a lui
Pavel, mç genoito, folositã în versetul 3, 6 ºi
31, precum ºi în alte pãrþi. Evreii au avantaje
faþã de neevrei (2:17-20a; 3:1-2), dar Dum-
nezeu nu îi trateazã preferenþial.

Ca o dovadã a faptului cã evreii nu au o
poziþie preferenþialã, Pavel afirmã cã mai
înainte i-a acuzat pe toþi, fie Iudei, fie Greci
cã sunt sub pãcat, adicã se aflã sub puterea
ºi controlul pãcatului ºi sub condamnarea
care rezultã de aici (cf. 1:18; 2:5). Ordinea în
care au fost acuzate aceste douã grupuri a
fost: mai întâi neevreii (1:18-2:16) ºi apoi
evreii (cap. 2). Aceastã ordine este inversatã
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aici pentru cã Pavel a discutat mai înainte
despre evrei.

3:10-12. Pentru a-ºi justifica acuzaþia
cã toþi se aflã „sub pãcat“, Pavel a citat în
versetele 10-18 din ºase pasaje ale Vechiului
Testament. Romani 3:10-12, preluat din
Psalmul 14:1-3, aratã cã nici un om (nu existã
excepþie de la aceastã stare) nu este nepri-
hãnit (cf. Rom. 1:18, 29-31), nu Îl înþelege
pe Dumnezeu (cf. 1:18b, 28), nici nu-L
cautã (lit., „a cãuta cu tot dinadinsul“).
Pasajul mai aratã cã toþi s-au abãtut de la
El (cf. 2:5; Is. 53:5), au ajuns niºte netreb-
nici (de la achreioô, „devenit fãrã valoare“,
folosit numai aici în NT) ºi nu fac binele
(chrçstotçta, „bunãtate“ sau „bunãvoinþã în
acþiune“; cf. 2 Cor. 6:6; Gal. 5:22: ºi comen-
tariile de la Rom. 2:4). Fãrã Duhul Sfânt care
vine sã locuiascã în ei, oamenii nu pot mani-
festa aceastã roadã a Duhului (Gal. 5:22). Nu
au o capacitate interioarã spiritualã prin care
în mod normal ºi automat sã manifeste bunã-
tatea adevãratã faþã de alþii. Dimpotrivã,
pãcatul îi determinã sã fie egoiºti ºi egocen-
trici.

Aceste ºapte expresii acuzatoare se
încheie prin cuvintele: nici unul mãcar, care
apar ºi în Romani 3:10. Aceastã repetiþie su-
bliniazã adevãrul cã nu se poate gãsi nici o
singurã excepþie (bineînþeles, în afara Fiului
lui Dumnezeu) în rasa umanã.

Deºi Pavel nu a citat Psalmul 14:2:
„Domnul se uitã de la înãlþimea cerurilor
peste fiii oamenilor“, acest verset este impor-
tant pentru cã lucrurile care urmeazã în acel
psalm sunt consecinþa condamnãrii omenirii
de cãtre Dumnezeu.

3:13-18. Aceste versete prezintã infamia
ºi rãutatea diverselor pãrþi ale corpului ome-
nesc, lucru care aratã în mod figurativ cã
fiecare parte a corpului contribuie la con-
damnarea unei persoane. În ordinea lor aceste
citate sunt luate din Psalmul 5:9 (Rom.
3:13a); Psalmul 140:3 (Rom. 3:13b); Psalmul
10:7 (Rom. 3:14); Isaia 59:7-8 (Rom. 3:15-
17); ºi Psalmul 36:1 (Rom. 3:18). Ele se
referã la trei acþiuni: vorbirea (Gâtlejul…
limbile… buze… gura; v. 13-14), purtarea
(picioarele; v. 15-17) ºi vederea (ochilor;
v. 18). Modul lor de a vorbi este corupt
(mormânt deschis; cf. Iac. 3:6), necinstit
(ca sã înºele; cf. Ps. 36:3), dãunãtor (venin
de aspidã; cf. Iac. 3:8) ºi hulitor (plinã de
blestem ºi de amãrãciune; cf. Iac. 3:9-10).
Întâi vorbesc despre pãcat apoi trec la
comiterea lui, ajungând repede chiar ºi la
ucidere (cf. Prov. 1:11-12, 15-16). Rezultatul

este cã ei ºi alþii sunt distruºi material ºi
spiritual, au o stare mizerabilã ºi nu cunosc
calea pãcii (cf. Is. 57:21). Pavel rezumã
toate aceste lucruri prin cuvintele: frica de
Dumnezeu nu este înaintea lor. Teama de
Dumnezeu (i.e., venerarea Lui prin închinare,
încredere, ascultare ºi slujire) este trãsãtura
esenþialã a unei persoane evlavioase (cf. Iov
28:28; Prov. 1:7; 9:10; Ecl. 12:13). Deci, pen-
tru un evreu a nu se teme de Dumnezeu
reprezenta culmea pãcatului ºi a nebuniei. În
aceste versete (Rom. 3:10-18) Pavel nu le-a
mai lãsat cititorilor evrei nici un temei pe
baza cãruia sã spunã cã afirmaþia lui cã evreii
sunt pãcãtoºi contrazice Vechiul Testament.

2. TOÞI SUNT CONªTIENÞI DE PÃCAT 
(3:19-20)
3:19-20. Pavel ºi-a încheiat prezentarea

cu o ultimã afirmaþie adresatã evreilor referi-
toare la scopul ºi lucrarea Legii. El s-a inclus
ºi pe sine însuºi în grupul cititorilor sãi evrei
spunând: ªtim însã. Principiul este evident:
poruncile Legii se adreseazã celor ce sunt
sub Lege. Legea nu era un talisman, ºi evreii
nu puteau sã o asculte sau sã o ignore dupã
dorinþa lor; ei se aflau „sub“ Lege ºi rãspun-
deau în faþa lui Dumnezeu de acest lucru
(cf. evreii ºi neevreii aflându-se „sub pãcat“,
v. 9). Lucrarea Legii a avut scopul ca orice
gurã sã fie astupatã (lit., „opritã“) ºi toatã
lumea sã fie gãsitã vinovatã (lit., „sã devinã
responsabilã“) înaintea lui Dumnezeu.
Nimeni nu poate invoca în apãrarea lui faptul
cã nu se aflã sub pãcat. Legea scoate în evi-
denþã standardele lui Dumnezeu ºi aratã cã
oamenii sunt incapabili sã trãiascã la nivelul
lor.

În cele din urmã, Legea nu este calea
prin care cineva va fi socotit neprihãnit (jus-
tificat) înaintea Lui (cf. 3:28). Nu acesta a
fost scopul ei (Fapte 13:39; Gal. 2:16; 3:11).
Dimpotrivã, prin Lege vine cunoºtinþa
deplinã a pãcatului (cf. Rom. 5:20; 7:7-13).
Legea mozaicã este instrumentul con-
damnãrii, nu al justificãrii.

III. Neprihãnirea lui Dumnezeu 
descoperitã în justificare 
(3:21-5:21)

Prin condamnarea de cãtre Dumnezeu a
întregii rase umane, propria Lui neprihãnire
personalã ºi infinitã a fost descoperitã, îm-
preunã cu faptul cã nici o fiinþã umanã — cu
excepþia Domnului Isus Hristos — nu a fost
ºi nici nu va fi capabilã sã se ridice la
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înãlþimea standardului lui Dumnezeu ºi sã
fie acceptatã de El pe baza meritelor proprii.
Acum, în a doua secþiune importantã a
Epistolei cãtre Romani, Pavel discutã despre
„neprihãnirea acordatã“ oamenilor de cãtre
Dumnezeu prin Isus prin actul justificãrii.
Justificarea este declararea juridicã a nepri-
hãnirii ca rezultat al atribuirii neprihãnirii lui
Hristos credincioºilor, asiguratã de harul lui
Dumnezeu ºi însuºitã prin credinþã.

A. Neprihãnirea acordatã explicatã 
(3:21-31)
3:21. Prin cuvintele: Dar acum Pavel

face un mare contrast al acestui material cu
cel precedent. Cu puþin înainte, el a afirmat:
„Nimeni nu va fi socotit neprihãnit înaintea
Lui [Dumnezeu] prin faptele Legii“ (v. 20).
Acum aceastã afirmaþie este urmatã de o alta:
fãrã lege (în gr. aceastã expresie ocupã prima
poziþie în propoziþie, fapt ce îi subliniazã im-
portanþa) s-a arãtat (a fost fãcutã evidentã) o
neprihãnire pe care o dã Dumnezeu. În esen-
þã, aceste cuvinte sunt o repetare a celor spuse
în 1:17a. Dar acum Pavel adaugã: despre ea
mãrturisesc Legea ºi proorocii. Ceea ce spune
acum Pavel despre neprihãnirea lui Dumne-
zeu nu este strãin de Vechiul Testament.
„Legea ºi proorocii“ este o expresie folositã
deseori pentru a desemna întregul Vechi
Testament (vezi referinþele de la Mat. 5:17),
Legea referindu-se la primele cinci cãrþi ºi
proorocii la celelalte cãrþi. Pavel a ilustrat
acest adevãr în Romani 4 folosind Legea
(Avraam: Gen. 15:6; Rom. 4:1-3, 9-23) ºi
proorocii (David: Ps. 32:1-2; Rom. 4:4-8).

3:22. Prima parte a acestui verset nu este
o propoziþie nouã în greacã (cum este în NIV
— n.tr.); este o propoziþie apoziþionalã ºi
poate fi tradusã „o neprihãnire datã de
Dumnezeu prin credinþã. Aceste cuvinte
i-au adus aminte lui Pavel din nou de insis-
tenþa evreilor cã au un statut special înaintea
lui Dumnezeu. Drept rezultat, el a adãugat:
Nu este nici o deosebire (cf. 10:12), cuvinte
introduse în greacã prin cuvântul „deoarece“
pentru a le lega de afirmaþia precedentã.
Toate privilegiile anterioare ale evreilor nu
mai existã în aceastã Epocã în care Dum-
nezeu oferã un statut de neprihãnit  înaintea
Lui tuturor oamenilor pãcãtoºi numai pe baza
credinþei în Hristos. Fiindcã toþi sunt „sub
pãcat“ (3:9), mântuirea este „pentru toþi“ fãrã
discriminare.

3:23. Pavel a arãtat cã nu existã nici o
„deosebire“ între fiinþele umane pentru cã
toþi au pãcãtuit. În greacã, literal este „toþi

pãcãtuiau“ (pantes hçmarton). Aceleaºi douã
cuvinte greceºti sunt folosite ºi în versetul
5:12 (cf. comentariilor de la acel verset).
Pentru cã întreaga rasã umanã era scufundatã
în pãcat împreunã cu Adam, toþi (evrei sau
neevrei) sunt pãcãtoºi. Este imposibil sã spui
cã existã o „deosebire“, cã privilegiile evre-
ilor (2:12-21; 3:1) îi scuteau de condamnarea
lui Dumnezeu.

Nu numai cã toþi au pãcãtuit, ci ºi toþi
sunt lipsiþi. În greacã este un singur verb la
timpul prezent, fapt ce aratã o acþiune conti-
nuã. Deci se poate traduce: „continuã sã fie
lipsiþi“. Faptul evident este cã, fiind pãcã-
toasã, nici o fiinþã umanã nu poate satisface
slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu
este splendoarea Sa, manifestarea exterioarã
a atributelor Sale. Dumnezeu doreºte ca
oamenii sã împãrtãºeascã aceastã splendoare,
ca ei sã ajungã ca El, adicã ca Hristos (cf.
„slavã“ în 5:2; 2 Cor. 3:18; Col. 1:27; 2 Tes.
2:14). Dar pãcatul îi împiedicã pe oameni sã
aibã parte de aceastã slavã.

3:24. Din cauza pãcatului omului, Dum-
nezeu a intervenit acordând neprihãnirea Sa,
pentru cã toþi care cred sunt socotiþi nepri-
hãniþi (timpul prez. poate fi tradus prin „con-
tinuã sã fie socotiþi neprihãniþi“, i.e., fiecare
om este justificat atunci când crede). „Socotiþi
neprihãniþi“ (dikaioô) este un termen juridic
care înseamnã „declarat neprihãnit“ (nu „fã-
cut neprihãnit“; cf. Deut. 25:1). Vezi comen-
tariile de la Romani 1:17 despre folosirea
frecventã a acestui verb de cãtre Pavel ºi
despre substantivul înrudit „neprihãnire“.

Justificarea de cãtre Dumnezeu a celor
care cred este acordatã fãrã platã (dôrean,
„ca un dar gratuit“), prin harul Sãu. Dum-
nezeu justificã prin harul Sãu, favoarea Sa
nemeritatã. Cuvântul har este de asemenea un
cuvânt favorit al lui Pavel, pe care el îl
foloseºte de 24 de ori în Romani (în gr.), dar
Dumnezeu nu declarã o persoanã neprihãnitã
fãrã un temei obiectiv, fãrã sã se ocupe de
pãcatul ei. Acest temei este rãscumpãrarea,
care este în Hristos Isus. Cuvântul grec pen-
tru „rãscumpãrare“ este apolytrôsis, care pro-
vine din lytron, „plata unei rãscumpãrãri“.
Apolytrôsis este folosit de 10 ori în Noul
Testament (Luca 21:28, GBV; Rom. 3:24;
8:23; 1 Cor. 1:30; Ef. 1:7, 14; 4:30; Col. 1:14;
Evr. 9:15). (Vezi tabelul „Cuvintele din Noul
Testament ce denotã rãscumpãrarea“ de la
Mar. 10:45.) Moartea lui Hristos de pe crucea
Calvarului a fost preþul plãþii pentru pãcatul
uman care a asigurat eliberarea din robia lui
Satan ºi a pãcatului a fiecãrei persoane care
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crede în promisiunea lui Dumnezeu de a ierta
ºi de a mântui.

3:25a. Pe El, pe Hristos, Dumnezeu L-a
rânduit… sã fie… o jertfã de ispãºire.
Cuvântul grecesc pentru „jertfã de ispãºire“
este hilastçrion. Acest substantiv este folosit
în Noul Testament numai în Evrei 9:5 unde
este tradus „scaunul îndurãrii“ (COR. marg.
ºi GBV) chivotului legãmântului. Pe acest
capac era stropit sângele þapului în Ziua
Ispãºirii pentru a acoperi (a ispãºi) pãcatele
Israelului (Lev. 16:15) ºi a-L satisface pe
Dumnezeu pentru încã un an. Moartea lui
Isus este sacrificiul suprem care a satisfãcut
complet cerinþele lui Dumnezeu pentru
oamenii pãcãtoºi, îndepãrtând astfel mânia
Lui de la cei care cred. (Verbul  hilaskomai,
„a satisface printr-un sacrificiu, a împãca“,
este folosit în Luca 18:13 [„ai milã“] ºi în
Evr. 2:17 [„sã facã ispãºire“]. Iar substantivul
înrudit, hilasmos, „jertfã de ispãºire““ apare
în 1 Ioan 2:2; 4:10.)

Hristos, Jertfa de ispãºire a lui Dumne-
zeu pentru pãcat a fost „rânduit“ (lit., „arã-
tat“, „fãcut cunoscut“) spre deosebire de
capacul ispãºirii din Cortul Întâlnirii care era
ascuns vederii. Aceastã lucrare a lui Hristos
este prin credinþa în sângele Lui (cf. Rom.
5:9). Ea este însuºitã prin credinþã (3:22).
Prin moartea lui Isus ºi prin vãrsarea sângelui
Sãu pedeapsa pentru pãcat a fost plãtitã ºi
Dumnezeu a fost satisfãcut sau împãcat.
Expresia „în (sau prin) sângele Lui“ probabil
cã determinã expresia „jertfã de ispãºire“, nu
„prin credinþã“. Un credincios crede în
Hristos, nu în sângele Lui ca atare.

3:25b-26. Scopul lui Dumnezeu în
moartea lui Hristos a fost sã-ªi arate nepri-
hãnirea Lui (i.e., neprihãnirea juridicã a lui
Dumnezeu, dikaiosynçs; cf. comentariilor de
la 1:17); cãci trecuse cu vederea pãcatele
dinainte (Fapte 17:30), în vremea înde-
lungei rãbdãri a lui Dumnezeu (anochç, „a
reþine, a amâna“). De ce nu a pedepsit întot-
deauna Dumnezeu pãcatul în trecut? Înseam-
nã acest lucru cã, pânã la urmã, Dumnezeu nu
este neprihãnit? Pavel a spus mai înainte cã
Dumnezeu este îndelung rãbdãtor pentru cã
doreºte ca oamenii sã se pocãiascã (Rom.
2:4). Aici se spune cã Dumnezeu este înde-
lung rãbdãtor pentru cã anticipeazã soluþia
pentru iertarea pãcatelor prin moartea lui Isus
Hristos. Aceastã rãbdare a fost o dovadã a
harului Sãu (cf. Fapte 14:16; 17:30), nu a
nedreptãþii Sale.

Pavel insistã atât de mult pentru ca ne-
prihãnirea lui Dumnezeu sã fie recunoscutã

încât (Rom. 3:26) el a repetat (din v. 25)
cuvintele: sã-ªi arate neprihãnirea (dikaio-
synçs, „neprihãnirea, dreptatea“) Lui. Scopul
lui Dumnezeu în moartea rãscumpãrãtoare ºi
ispãºitoare a lui Isus Hristos a fost sã fie
(vãzut) neprihãnit (dikaion, „drept“) ºi sã
socoteascã neprihãnit (dikaiounta, „Cel
care declarã drept“) pe cel ce crede în Isus.
Dilema divinã a lui Dumnezeu a fost cum
sã-ªi satisfacã propria neprihãnire ºi cerinþele
ei pentru oamenii pãcãtoºi ºi, în acelaºi timp,
cum sã-ªi arate harul, dragostea ºi îndurarea
Sa prin aducerea la Sine a creaturilor rebele
ºi înstrãinate. Soluþia a fost sacrificiul lui
Isus Hristos, Fiul întrupat al lui Dumnezeu, ºi
acceptarea prin credinþã a acestei jertfe de
cãtre pãcãtoºii individuali. Moartea lui Hris-
tos a satisfãcut neprihãnirea lui Dumnezeu (El
este drept pentru cã pãcatul „a fost plãtit“) ºi
I-a permis lui Dumnezeu sã-l declare nepri-
hãnit pe fiecare pãcãtos.

3:27-28. Dupã ce a explicat neprihãnirea
asiguratã de Dumnezeu pãcãtoºilor, Pavel a
luat în considerare cinci întrebãri (în gr.) pe
care a anticipat cã le pot avea cititorii sãi.
Douã întrebãri se aflã în versetul 27, douã în
versetul 29 ºi cealaltã în versetul 31. Prima
este: Unde este, deci, pricina de laudã?
Cum sã se laude evreii cu poziþia lor specialã
(2:17-20, 23)? Rãspunsul lui Pavel este tãios:
S-a dus (a fost complet eliminatã).

Deoarece justificarea este prin har (3:24)
prin credinþã (v. 22. 25-26), lauda cu reali-
zãrile (faptele) este imposibilã. Acest lucru a
dus la a doua întrebare: Prin ce fel de lege?
(Aici „lege“ înseamnã în gr. „principiu“.) A
faptelor? (lit. „prin fapte“). Rãspunsul lui
Pavel a fost: Nu (lit., „nicidecum“); ci prin
legea credinþei. Faptele (i.e., respectarea
Legii) nu reprezintã un motiv de laudã pentru
cã Legea nu poate justifica. Nu a fost datã în
acest scop (cf. v. 20). Apoi apostolul a fãcut
un rezumat: Pentru cã noi credem (verbul
logizometha, „a considera“, conþine aici ideea
de concluzie definitivã) cã omul este socotit
neprihãnit (justificat) prin credinþã (cf. v.
22, 25-27), fãrã faptele Legii.

3:29-30. Urmãtoarele douã întrebãri se
ocupã de acelaºi aspect al caracterului dis-
tinctiv al evreilor, dar dintr-un unghi diferit.
Pentru cã neevreii se închinã dumnezeilor
falºi prin idoli, evreii au tras concluzia cã
Iehova, Dumnezeul viu ºi adevãrat (Ier.
10:10) era numai Dumnezeul Iudeilor.
Acest lucru era adevãrat în sensul cã evreii
erau singurul popor care Îl recunoºtea pe
Iehova ºi I se închina (cu excepþia câtorva
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prozeliþi neevrei care s-au alãturat iudais-
mului). Dar, în realitate, Iehova, fiind Cre-
atorul ºi Suveranul tuturor oamenilor, este
Dumnezeul tuturor oamenilor. Înainte ca
Dumnezeu sã-l cheme pe Avraam ºi pe
descendenþii lui din Israel sã fie poporul Sãu
ales (Deut. 7:6), Dumnezeu s-a ocupat de
toate popoarele în mod egal. Chiar ºi dupã
alegerea Israelului ca poporul Sãu deosebit,
Dumnezeu a afirmat clar (ex., în cartea lui
Iona) cã El este Dumnezeu… ºi al Nea-
murilor la fel ca al evreilor. Acum, pentru
cã nu existã nici o diferenþã între oameni,
deoarece toþi sunt pãcãtoºi (Rom. 3:23) ºi
pentru cã temelia mântuirii a fost asiguratã
de moartea jertfitoare a lui Isus Hristos,
Dumnezeu îi trateazã în mod egal pe toþi pe
aceastã bazã. Astfel, Dumnezeu este unul
singur (sau „Dumnezeu este unul“). Fãrã
îndoialã cã Pavel s-a gândit la „Shema“ lui
Israel: „Ascultã, Israele! Domnul [Iehova],
Dumnezeul [‘Elôhîm] nostru, este singurul
Domn [Iehova]“ (Deut. 6:4). Acest Dumne-
zeu unic, Stãpân atât peste evrei cât ºi peste
neevrei, va socoti neprihãniþi pe toþi cei care
vin la El, indiferent de poporul din care
provin (pe cei tãiaþi împrejur ºi pe cei
netãiaþi împrejur), prin îndeplinirea acele-
iaºi condiþii: prin credinþã.

3:31. Ultima întrebare este: Deci, prin
credinþã desfiinþãm noi Legea? Pavel
rãspunde în stilul lui caracteristic: Nici-
decum (mç genoito , „sã nu fie aºa; cf.
comentariilor de la v. 4) ºi apoi a explicat:
Dimpotrivã, noi întãrim Legea. Scopul
Legii mozaice este împlinit, ºi locul ei în
planul general al lui Dumnezeu este realizat
atunci când îl conduce pe un om la credinþa în
Isus Hristos (cf. v. 20; Gal. 3:23-35). Pavel a
afirmat în mod repetat cã mântuirea este prin
credinþã, nu prin faptele Legii. El a scris
cuvântul „credinþã“ de opt ori în Romani
3:22-31! (Vezi v. 22, 25-28, 30 [de douã ori]
ºi 31.)

B. Neprihãnirea acordatã exemplificatã 
(cap. 4)
Apostolul Pavel a afirmat faptul cã

Dumnezeu îi declarã neprihãniþi pe oameni pe
baza principiului credinþei, nu a faptelor.
Dacã aceastã poziþie este adevãratã, atunci el
trebui sã o dovedeascã cu exemple din trecut.
El a fãcut acest lucru vorbind despre Avraam,
patriarhul Israelului (cf. Ioan 8:39) ºi despre
David (cf. comentariilor despre „Legea ºi
proorocii“, Rom. 3:21).

1. PRIN CREDINÞÃ, NU PRIN FAPTE 
(4:1-8)
4:1. Pavel abordeazã exemplul lui Avra-

am cu prima din cele ºase ocazii când
foloseºte întrebarea: Ce vom zice (6:1; 7:7;
8:31; 9:14, 30). El s-a referit la Avraam ca la
strãmoºul nostru („strãmoºul“ este folosit
numai aici în NT). Fãrã îndoialã cã scopul lui
a fost sã facã deosebire între calitatea lui
Avraam de strãmoº fizic ºi cea de pãrinte
spiritual, menþionatã mai târziu în 4:11-12,
16. Deci, ce a cãpãtat, prin puterea lui,
Avraam? Ce lecþie puteau învãþa cititorii lui
Pavel din relatarea biblicã a experienþei lui
Avraam?

4:2-3. Rabinii învãþau cã Avraam a rea-
lizat un surplus de merite prin faptele sale,
care a ajuns la dispoziþia descendenþilor sãi.
Pavel a construit pe aceastã idee ºi a fost de
acord cã, presupunând cã a fost socotit
neprihãnit prin fapte, are cu ce sã se laude
(cf. a se lãuda din 2:17, 23; 3:27). Dar, a in-
sistat Pavel, el se putea lãuda numai în faþa
altor oameni, nu înaintea lui Dumnezeu.
Chiar dacã un om ºi-ar putea realiza nepri-
hãnirea lui mãrginitã prin fapte — deºi acest
lucru era imposibil — el nu s-ar putea lãuda
în prezenþa lui Dumnezeu. Apoi Pavel s-a
referit la o autoritate pe care o recunoºteau
cititorii sãi ºi a întrebat: Cãci ce zice Scrip-
tura? El a citat Geneza 15:6, care spune
despre credinþa lui Avraam în Dumnezeu ºi în
promisiunea Sa cã i s-a socotit ca nepri-
hãnire. Pentru cã el a crezut, Dumnezeu i-a
atribuit neprihãnire („a credita, a pune în
seama cuiva“, elogisthç, de la logizomai, este
un termen contabil). Pavel a citat acest verset
ºi înainte (Gal. 3:6).

4:4-5. Apoi apostolul a discutat despre
semnificaþia acestui citat din Scripturã. El
a arãtat cã plata unui lucrãtor este ceea ce
i se cuvine, pentru cã a câºtigat-o, ºi nu i
se dã ca un har. Dimpotrivã, un om care nu
lucreazã, dar crede (aceste verbe sunt la
prez.) în Dumnezeu, Cel ce socoteºte pe
pãcãtos (asebç, „neevlavios, rãu“; cf. 5:6)
neprihãnit, credinþa pe care o are el, îi este
socotitã ca neprihãnire (cf. 4:3). Avraam
a fost asemenea acestui din urmã om, aºa
cum a afirmat Scriptura. El a fost socotit
neprihãnit nu pentru cã a avut fapte, ci pentru
cã s-a încrezut în Dumnezeu.

4:6-8. Acest fapt despre Avraam a fost
adevãrat, de asemenea, ºi despre David,
Pavel citând din Psalmul 32:1-2 despre
modul plin de har în care Dumnezeu s-a
purtat cu David. Un om, ca David, pe care
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Dumnezeu, fãrã fapte, îl socoteºte nepri-
hãnit, este binecuvântat. Pãcatele acestui om
sunt iertate ºi acoperite. În loc ca pãcatul
lui sã fie pus pe seama lui (logisçtai),
Dumnezeu pune pe seama lui neprihãnirea. 

2. PRIN CREDINÞÃ, NU PRIN 
RITUALURI (4:9-12)
4:9-10. Pavel ridicã din nou problema

poziþiei speciale a evreilor (cf. 2:17-21a;
3:1-2). Modul în care este pusã întrebarea
în greacã sugereazã rãspunsul: Fericirea
aceasta este pentru cei netãiaþi împrejur
(neevreii) ca ºi pentru cei tãiaþi împrejur
(evreii). Dar ca sã rãspundã Pavel apeleazã
iarãºi la exemplul lui Avraam. A repetat
declaraþia plinã de autoritate scripturalã cã
Avraam a fost declarat neprihãnit prin cre-
dinþa lui. Apoi Pavel a pus întrebarea dacã
justificarea lui Avraam a avut loc dupã sau
înainte de tãierea lui împrejur. Rãspunzând
la propria lui întrebare, Pavel afirmã: Nu
când era tãiat împrejur, ci când era netã-
iat împrejur. (În gr. este lit., „nu în tãiere
împrejur, ci în netãiere împrejur“.) Vârsta lui
Avraam când a fost socotit neprihãnit (Gen.
15:6) nu este precizatã. Mai târziu însã, când
Agar i l-a nãscut pe Ismael, el avea 86 de ani
(Gen. 16:16). Dupã aceasta Dumnezeu i-a dat
lui Avraam instrucþiunea sã îndeplineascã
ritualul circumciziei în cazul tuturor descen-
denþilor sãi de sex masculin ca semn al
legãmântului lui Dumnezeu cu el; acest lucru
s-a întâmplat când Avraam avea 99 de ani
(Gen. 17:24). Deci, circumcizia lui Avraam a
avut loc la mai bine de 13 ani dupã justifi-
carea sa prin credinþã.

4:11-12. Deci, susþine Pavel, tãierea îm-
prejur, ca semn, a fost o pecete a adevãrului
cã a fost socotit neprihãnit datoritã faptului cã
avea credinþã, când era netãiat împrejur
(lit., „în netãiere împrejur“). Circumcizia, ca
„semn“ sau „pecete“ a fost o dovadã exte-
rioarã a justificãrii pe care Avraam a primit-o
mai înainte. Scopul lui Dumnezeu a fost ca
Avraam sã fie tatãl tuturor celor care cred
ºi sunt astfel justificaþi. În acest grup se
includ atât cei necircumciºi (neevreii) cât ºi
cei tãiaþi împrejur (evreii). Evreii trebuie sã
facã mai mult decât sã fie tãiaþi împrejur
pentru a fi neprihãniþi înaintea lui Dumnezeu.
Ei trebuie sã „calce“ pe urmele credinþei, la
fel ca Avraam (cf. 2:28-29). În concluzie,
ritualul circumciziei, pe care se bazau mulþi
evrei ca sã fie mântuiþi, nu contribuie în nici
un fel la obþinerea unui statut deosebit îna-
intea lui Dumnezeu. Nu le conferã o poziþie

specialã înaintea Lui, pentru cã ei trebuie sã
fie declaraþi neprihãniþi pe baza credinþei în
Dumnezeu. 

3. PRIN CREDINÞÃ, NU PRIN LEGE 
(4:13-17)
4:13. Evreii mai considerau ºi Legea

mozaicã, o revelaþie a standardelor lui
Dumnezeu pentru comportamentul uman,
drept temei al statutului lor deosebit înaintea
lui Dumnezeu. Din acest motiv Pavel se
ocupã acum de acest subiect, declarând:
fãgãduinþa fãcutã lui Avraam sau seminþei
lui, cã va moºteni lumea n-a fost fãcutã pe
temeiul Legii („n-a“ este subliniat de poziþia
lui de la începutul propoziþiei din gr.).

Promisiunea lui Dumnezeu din Geneza
12:1-3 a precedat darea Legii cu câteva
secole (cf. Gal. 3:17). Expresia „va moºteni
lumea“ se referã probabil la „toate familiile
pãmântului“ (Gen. 12:3), „toate neamurile
pãmântului“ (Gen. 18:18; 22:18), deoarece
toatã lumea este binecuvântatã prin Avraam
ºi descendenþii sãi. Astfel el este „tatãl“ lor ºi
ei sunt moºtenitorii sãi. Aceste promisiuni ale
binecuvântãrii sunt fãcute celor cãrora
Dumnezeu le-a atribuit „neprihãnirea“, afir-
maþie la care Pavel adaugã încã o datã
condiþia: prin credinþã. Credincioºii din toa-
te timpurile aparþin „seminþei“ lui Avraam,
pentru cã ei se bucurã de aceeaºi binecu-
vântare spiritualã (justificarea) de care s-a
bucurat el (Gal. 3:29). (Cu toate acestea,
Dumnezeu nu a abrogat promisiunile fãcute
lui Avraam referitoare la descendenþii sãi
fizici care sunt credincioºi, poporul Israel
regenerat, referitoare la moºtenirea þãrii
[Gen. 15:18-21; 22:17]. Aceste promisiuni
sunt încã valabile; ele vor fi împlinite în
Mileniu.)

4:14-15. Aºa cum a explicat Pavel, dacã
evreii ar fi putut deveni moºtenitori prin fap-
tul cã se þin de Lege, atunci credinþa este
zãdarnicã (kekenôtai, „a fost fãcutã goalã“;
conform substantivului kenos, „gol, fãrã con-
þinut“, tradus tot prin „zadarnicã“ în 1 Cor.
15:10, 58). De asemenea, fãgãduinþa este
nimicitã (katçrgçtai, „a fost fãcutã inva-
lidã“). Motivul pentru care acest lucru este
adevãrat este cã Legea aduce mânie (lit.,
„Legea continuã sã producã mânie“) drept
consecinþã a neascultãrii. Nimeni nu poate
respecta în totali tate Legea; de aceea
Dumnezeu, în mânia Sa împotriva pãcatului,
îi judecã pe cei care nu ascultã.

Apoi Pavel a enunþat un principiu gene-
ral care are legãturã cu acest lucru: ºi unde
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nu este o lege, acolo nu este nici cãlcare de
lege. O persoanã poate continua sã pãcãtu-
iascã prin faptele lui, dar dacã nu existã o
poruncã care le interzice, faptele lui nu au
caracterul unei încãlcãri a legii, o neres-
pectare a unei interdicþii (cf. Rom. 5:13).

4:16. Apoi Pavel trage concluzia. De
aceea (lit., „Având în vedere acest lucru“)
moºtenitori sunt cei ce se fac prin (ek,
„din“) credinþã, ca sã fie prin (kata, „con-
form standardului“) har. Rãspunsul plin de
credinþã în faþa promisiunii lui Dumnezeu
nu este meritoriu, pentru cã promisiunea
provine din harul Sãu, înclinaþia Sa de a
acorda favoare celor care meritã mânia Sa.
Exercitarea credinþei de cãtre om este pur ºi
simplu reacþia necesarã a încrederii în
Dumnezeu ºi în promisiunea Sa. Deoarece
credinþa ºi harul merg mânã în mânã, ºi
deoarece promisiunea este prin har, promi-
siunea poate fi primitã numai prin credinþã,
nu prin Lege.

Un alt motiv pentru care promisiunea
este prin credinþã este pentru ca sã fie che-
zãºuitã pentru toatã sãmânþa lui Avraam:
nu numai pentru evrei (cei care sunt sub
Lege), ci ºi pentru toþi care au credinþa lui
Avraam în Dumnezeu. Dacã promisiunea ar
fi fost împlinitã pentru cei care respectã
Legea, atunci nici un neevreu (dar ºi nici un
evreu) nu ar putea fi mântuit! Dar acest lucru
este imposibil, pentru cã Avraam este tatãl
nostru al tuturor, adicã al celor care cred
(cf. „nostru“ din v. 1; de asemenea cf. Gal.
3:29).

4:17. Acum Pavel îºi susþine concluzia
din versetul 16 prin autoritatea Scripturii,
citând promisiunea legãmântului fãcutã de
Dumnezeu din Geneza 17:5. Faptul cã
oamenii credincioºi din epoca Bisericii sunt
identificaþi cu Avraam ºi legãmântul lui
Dumnezeu cu el nu înseamnã cã promisiunile
fizice ºi temporale fãcute lui Avraam ºi
descendenþilor sãi fizici sunt fie spirituali-
zate, fie abrogate. Acest fapt înseamnã doar
cã legãmântul lui Dumnezeu ºi reacþia plinã
de credinþã a lui Avraam faþã de el au atât
dimensiuni spirituale cât ºi aspecte fizice
ºi temporale (cf. comentariilor de la Rom.
4:13). Citatul este de fapt o parantezã. Din
acest motiv ultima parte a versetului 17 are
legãturã cu sfârºitul versetului 16: „Avraam,
tatãl nostru al tuturor…“ înaintea lui Dum-
nezeu. Dumnezeu înviazã morþii ºi… chea-
mã lucrurile care nu sunt (lit., „lucrurile
nonexistente“) ca ºi cum ar fi (lit., „ca ºi cum
ar exista“).

Identificarea lui Dumnezeu în acest mod
se referã evident la promisiunea lui Dum-
nezeu din Geneza 17, care urmeazã afirmaþiei
citate mai sus cã Avraam ºi Sara vor avea un
fiu al promisiunii atunci când Avraam avea
100 de ani ºi Sara 90 (Gen. 17:17, 19; 18:10;
21:5; cf. Rom. 4:19). Faptul cã el va fi strã-
moºul multor popoare pãrea imposibil la
vârsta lui ºi a Sarei când nu mai puteau avea
copii.

4. PRIN CREDINÞÃ ÎN PROMISIUNEA 
LUI DUMNEZEU (4:18-25)
4:18. Deºi din punct de vedere omenesc

nu exista speranþa naºterii unui copil, bãtrâ-
nul patriarh a crezut Cuvântul lui Dumnezeu.
Împotriva oricãrei nãdejdi, el a crezut.
Dumnezeu a onorat credinþa sa ºi el a ajuns
tatãl (strãmoºul) multor neamuri. Acest
lucru a fost conform promisiunii lui Dum-
nezeu: Aºa va fi sãmânþa ta (un citat din
Gen. 15:5)

4:19. Versetele 19-21 afirmã acelaºi
lucru ca ºi prima parte a versetului 18,
oferind detalii specifice despre speranþa lui
Avraam. Avraam, fiindcã n-a fost slab în
credinþã… nu s-a uitat (lit., „nu a luat în
considerare cu atenþie“) la trupul sãu, care
era (unele ms. gr. adaugã cuvântul „deja“)
îmbãtrânit, o referire la vârsta înaintatã a
patriarhului (Gen. 17:17; 21:5). De aseme-
nea, Avraam nu a luat în considerare faptul cã
Sara nu mai putea sã aibã copii. Ea nu
putea concepe un copil, lucru demonstrat de
întreaga lor viaþã împreunã (cf. Gen. 16:1-2;
18:11), ºi cu atât mai valabil la vârsta ei de 90
de ani (Gen. 17:17).

4:20-21. În ciuda situaþiei imposibile din
punct de vedere uman, Avraam nu s-a îndoit
de fãgãduinþa lui Dumnezeu, prin necre-
dinþã. „Îndoit“ (diekrithç) înseamnã „a fi
dezbinat“ (trad. la fel în Iac. 1:6). Patriarhul
s-a întãrit prin credinþa lui (lit., „a fost
umplut de putere [enedynamôthe, din endy-
namoô] prin intermediul credinþei“). Dum-
nezeu, rãspunzând credinþei lui Avraam, i-a
dat putere fizicã lui ºi Sarei sã nascã copilul
promisiunii. De asemenea, el a dat slavã lui
Dumnezeu, adicã L-a lãudat pe Dumnezeu
ridicând în slavã atributele Sale sau vorbind
cu glas tare despre ele. Avraam a fost pe
deplin încredinþat cã El ce fãgãduieºte,
poate (dynatos, „capacitate spiritualã“) sã ºi
împlineascã. Câtã încredere în Dumnezeu a
avut acest strãmoº spiritual! „Nãdãjduind
împotriva oricãrei nãdejdi“ (Rom. 4:18); nu a
fost slab în credinþã în ciuda dificultãþilor de
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netrecut (v. 19); modul lui de a gândi nu a
fost dezbinat din cauza necredinþei (v. 20a);
a fost umplut de putere prin credinþã (v. 20b);
ºi a fost pe deplin încredinþat cã Dumnezeu
are capacitatea de a face ceea ce a spus (v. 21).

4:22. Pavel a încheiat exemplul lui
Avraam spunând: De aceea (dio kai, „din
acest motiv de asemenea“) credinþa aceasta
„i-a fost socotitã ca neprihãnire“. Credinþa
lui Avraam în Dumnezeu ºi în promisiunea lui
Dumnezeu pentru el a fost condiþia pe care
trebuia sã o îndeplineascã el pentru ca
Dumnezeu sã-l justifice pe Avraam, pentru ca
Dumnezeu sã-l declare pe Avraam drept
înaintea lui. Nu este surprinzãtor faptul cã
Dumnezeu a considerat aceastã credinþã
neprihãnire!

4:23-24. Versetele 23-25 aplicã adevãrul
despre justificare ºi exemplificarea lui prin
Avraam cititorilor apostolului — începând de
la credincioºii din Roma care au fost primii
cititorii a acestei scrisori pânã la oamenii de
astãzi. Faptul cã Avraam a primit declaraþia
divinã a neprihãnirii nu numai pentru el este
scris… ci este scris ºi pentru noi, cãrora,
de asemenea, ne va fi socotitã credinþa drept
neprihãnire. Cu toate acestea, acest act al jus-
tificãrii nu este pentru toþi. Este rezervat
nouã celor ce credem în Cel ce a înviat
din morþi (cf. 6.4; 8:11) pe Isus Hristos,
Domnul nostru. Pavel a repetat în acest
capitol faptul cã lui Avraam ºi altor cre-
dincioºi li s-a atribuit neprihãnirea datoritã
credinþei (4:3; 5-6, 9-11, 23-24).

4:25. Menþionarea Domnului Isus l-a
determinat pe Pavel sã afirme din nou locul
central al Mântuitorului în planul lui Dum-
nezeu de asigurare a neprihãnirii oamenilor
pãcãtoºi prin har prin intermediul credinþei.
Atât moartea lui Hristos cât ºi învierea Sa
sunt esenþiale pentru actul justificãrii. El a
fost dat (de Dumnezeu Tatãl; cf. 8:32) din
pricina fãrãdelegilor noastre (lit., „din
cauza [dia cu acuzativ] fãrãdelegilor“ [para-
ptômata, „paºi falºi“]; cf. 5:15, 17, 20; Ef.
2:1]). Aceste cuvinte conþin esenþa mesajului
din Isaia 53:12 (cf. Is. 53:4-6), deºi nu
reprezintã un citat exact. De asemenea, el a
înviat din pricinã („datoritã faptului [dia cu
acuzativ]) cã am fost socotiþi neprihãniþi.
Moartea lui Hristos ca Mielul de jertfã al
lui Dumnezeu (cf. Ioan 1:29) a avut scopul
plãtirii preþului rãscumpãrãrii pentru pãcatele
tuturor oamenilor (Rom. 3:24) astfel încât
Dumnezeu sã-i poatã ierta pe toþi cei care
rãspund prin credinþã soluþiei Sale. Învierea
lui Hristos a fost dovada (sau demonstrarea ºi

justificarea) acceptãrii de cãtre Dumnezeu a
sacrificiului lui Isus (cf. 1:4). Datoritã faptu-
lui cã El este viu, Dumnezeu poate sã atribuie
fiecãrui om care rãspunde prin credinþã aces-
tei oferte neprihãnirea.

Pavel a prezentat în capitolul 4 mai multe
motive incontestabile pentru care justificarea
este prin credinþã: (1) Pentru cã justificarea
este un dar, ea nu poate fi câºtigatã prin fapte
(v. 1-8). (2) Pentru cã Avraam a fost socotit
neprihãnit înainte de a se tãia împrejur, cir-
cumcizia nu are nici o legãturã cu justificarea
(v. 9-12). (3) Pentru cã Avraam a fost justifi-
cat cu mai multe secole înainte de Lege, jus-
tificarea nu se întemeiazã pe Lege (v. 13-17).
(4) Avraam a fost justificat datoritã credinþei
lui în Dumnezeu, nu datoritã faptelor sale (v.
18-25).

C. Bucuria neprihãnirii acordate (5:1-11)
5:1. Apostolul se ocupã acum de rezul-

tatele experimentate (fapt sugerat de cuvântul
de legãturã oun, tradus deci) de credincioºii
justificaþi — declaraþi neprihãniþi de Dum-
nezeu — pe baza credinþei (cf. 3:21-4:25).
Construcþia participialã fiindcã suntem so-
cotiþi neprihãniþi (cf. 5:9) prin credinþã se
referã la o acþiune precedentã acþiunii din
propoziþia principalã avem pace (echomen)
cu Dumnezeu. Aceastã propoziþie este în
unele dintre manuscrisele greceºti importante
„sã avem pace (echômen) cu Dumnezeu.“
Este o construcþie de preferat. Dacã este aºa,
sensul este: „Sã continuãm sã avem (în sen-
sul de a ne bucura de) pace cu Dumnezeu.“
Pacea a fost fãcutã de Dumnezeu prin Dom-
nul nostru Isus Hristos (cf. Ef. 2:14a), fapt
demonstrat de justificarea lui Dumnezeu. Un
credincios nu este responsabil sã aibã pace în
sensul de a o obþine, ci în sensul de a se bucu-
ra de ea.

5:2. Domnului Isus, pe lângã faptul cã
este Agentul datoritã cãruia credinciosul se
bucurã de pace cu Dumnezeu, Îi mai dato-
rãm faptul cã, prin credinþã, am intrat
(prosagôgçn, „privilegiul apropierii“ de o
persoanã de rang înalt; mai este folosit numai
în Ef. 2:18; 3:12) în aceastã stare de har, în
care suntem. Cu toate cã expresia „prin cre-
dinþã“ nu se gãseºte în cele mai bune ma-
nuscrise greceºti, ea reprezintã mijlocul
uman de acces. Credincioºii în Hristos se aflã
în sfera harului lui Dumnezeu (cf. „har“ în
Rom. 3:24) pentru cã Hristos i-a adus în acea
poziþie. El este mijlocul lor de acces.

În textul grecesc, propoziþ ia ºi ne
bucurãm în nãdejdea slavei lui Dumnezeu
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este coordonatã cu propoziþia „avem pace“
(5:1). Ca ºi aceastã propoziþie, ea poate fi
tradusã: „Sã continuãm sã ne bucurãm.“
Datoritã lui Hristos, creºtinii aºteaptã cu
bucurie timpul când vor avea parte de gloria
lui Hristos, spre deosebire de starea de acum,
lipsiþi de ea (3:23). În acest sens, El este
„nãdejdea slavei“ (Col. 1:27; cf. Rom. 8:17-
30; 2 Cor. 4:17; Col. 3:4; 2 Tes. 2:14; Evr.
2:10; 1 Pet. 5:1, 10). Aceastã perspectivã este
cu siguranþã un motiv de bucurie ºi chiar de
laudã! (Kauchômetha, „bucurãm“ este lit., „a
se lãuda“ sau „a exulta“, aici într-un sens pur;
acest cuvânt gr. mai este folosit ºi în Rom.
5:3, 11, unde este trad. „bucurãm“).

5:3-4. Credincioºii se pot bucura de
pacea cu Dumnezeu care a fost obþinutã ºi de
viitorul glorios în prezenþa lui Dumnezeu
care îi aºteaptã. Dar cum trebuie sã reacþi-
oneze faþã de experienþele vieþii care sunt de
multe ori adverse ºi dificile? Ei trebuie sã se
bucure în necazurile lor. Cuvântul bucurãm
este kauchômetha, acelaºi cuvânt ca ºi în
versetul 2. „Necazurile“ este traducerea
cuvântului thlipsesin, „nenorociri, suferinþe,
presiuni“. Iacov scrie un lucru asemãnãtor:
„Fraþii mei, sã priviþi ca o mare bucurie când
treceþi prin felurite încercãri“ (Iac. 1:2). Este
vorba de mai mult decât rezistenþa stoicã în
faþa necazurilor, chiar dacã rezistenþa sau
perseverenþa este primul rezultat al unei
reacþii în lanþ în faþa necazurilor. Este o
bucurie spiritualã în necazuri datoritã faptului
cã ºtim (din oida, „a ºtii prin intuiþie sau
percepþie“) cã rezultatul final al acestei
reacþii în lanþ (care începe cu necazul) este
nãdejdea. Necazul aduce rãbdare (hypo-
monçn, „statornicie“, capacitatea de a rezista
în faþa dificultãþilor fãrã a ceda; cf. Rom.
15:5-6; Iac. 1:3-4). Numai un credincios care
s-a  confruntat cu necazurile poate sã îºi dez-
volte statornicia. La rândul ei, aceasta duce la
biruinþã în încercare (dokimçn [dovadã]
conþine aici ideea de „caracter dovedit“; NIV
traduce „caracter“ — n.tr.), al cãrei rezultat
este speranþa. În timp ce suferã, credincioºii
îºi dezvoltã statornicia; aceastã trãsãturã le
întãreºte caracterul; iar un caracter tare,
încercat, duce la speranþa (i.e., încrederea)
cã Dumnezeu îi va scoate biruitori.

5:5. Nãdejdea unui creºtin, deoarece în
centrul ei se aflã Dumnezeu ºi promisiunile
Sale, nu înºalã. „Înºalã“ înseamnã aici „ex-
pus ruºinii din cauza dezamãgirii“ în privinþa
promisiunilor neîmplinite. Aceastã afirmaþie
despre speranþa în Dumnezeu reflectã
Psalmul 25:3, 20-21 (cf. Ps. 22:5; Rom. 9:33;

1 Pet. 2:6). Motivul pentru care aceastã
speranþã (rezultatul final al necazului) nu
dezamãgeºte este cã dragostea lui Dum-
nezeu a fost turnatã în inimile noastre.
Dragostea lui Dumnezeu, atât de abundentã
în inimile credincioºilor (cf. 1 Ioan 4:8, 16),
îi încurajeazã în speranþa lor. ªi aceastã
dragoste este turnatã prin (mai bine „prin
intermediul“, dia cu genitivul) Duhul Sfânt,
care ne-a fost dat. Duhul Sfânt este Agentul
care îi manifestã unui credincios dragostea
lui Dumnezeu, adicã dragostea lui Dumnezeu
pentru el. Realitatea dragostei lui Dumnezeu
în inima unui credincios îi dã siguranþa, chiar
garanþia, cã speranþa credinciosului în
Dumnezeu ºi în promisiunea gloriei Sale nu
este plasatã greºit ºi cã este exclusã neîm-
plinirea ei. Aceastã lucrare a Duhului este
legatã de prezenþa Lui în credincioºi ca
pecete a lui Dumnezeu (Ef. 4:30) ºi ca prima
ratã sau avans al moºtenirii din glorie (2 Cor.
1:21-22; Ef. 1:13-14). Mai târziu Pavel a
scris cã Duhul Sfânt Însuºi a fost turnat în
credincioºi (Tit 3:6). Fiecare credincios are
Duhul lui Hristos (Rom. 8:9) în sensul cã El
este locuit de Duhul Sfânt (cf. 1 Ioan 3:24;
4:13).

5:6-8. Dupã ce a vorbit despre turnarea
dragostei lui Dumnezeu, Pavel a prezentat
acum caracterul dragostei lui Dumnezeu,
care explicã de ce turnarea dragostei îi asi-
gurã pe credincioºi de veridicitatea speranþei
lor. Dumnezeu ªi-a demonstrat dragostea
prin moartea Fiului Sãu, Isus Hristos.
Aceastã demonstrare a avut loc în primul
rând la vremea cuvenitã (cf. Gal. 4:4). În al
doilea rând, a avut loc pe când eram noi
încã fãrã putere (asthenôn, „fãrã putere,
slabi“; cf. Ioan 5:5). În al treilea rând,
moartea Lui a fost pentru (hyper) cei nele-
giuiþi (asebôn, „neevlavios, rãu“; cf. Rom.
4:5). Este evident faptul cã moartea lui
Hristos a fost substitutivã, o moarte în locul
altora. Prepoziþia greceascã hyper înseamnã
de multe ori „în numele lui“, dar uneori
înseamnã „în locul lui“, sensul de aici. Acest
lucru este dovedit de afirmaþia din 5:7, care
conþine de asemenea cuvântul hyper. Un om
dispus sã moarã pentru un om neprihãnit
sau pentru binefãcãtorul lui se oferã pe sine
însuºi sã ia locul acelui om neprihãnit sau
binefãcãtorului sãu pentru ca acesta sã con-
tinue sã trãiascã. Este expresia cea mai înaltã
a dragostei ºi devotamentului uman. Dar
dragostea lui Dumnezeu se deosebeºte de
dragostea umanã atât în privinþa naturii cât ºi
a nivelului, pentru cã Dumnezeu Îºi aratã
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(„continuã sã Îºi arate“) dragostea faþã de
noi prin faptul cã, pe când eram noi încã
pãcãtoºi, Hristos a murit pentru noi (hy-
per, „în locul nostru“). Chiar dacã este posi-
bil ca sã existe oameni care sã fie dispuºi sã
moarã pentru a salva vieþile unor oameni
buni, deºi acest lucru se întâmplã rar, Hristos
a fãcut mult mai mult decât atât. El a murit în
locul celor fãrã putere („slabi“, v. 6), nele-
giuiþi (v. 6; 4:5), pãcãtoºi (5:8) ºi chiar vrãj-
maºi! (v. 10).

5:9-11. Participiul tradus prin suntem
socotiþi neprihãniþi leagã aceste versete de
argumentul de la începutul capitolului (cf.
v. 1). Totuºi, legãtura apropiatã este cu textul
precedent (v. 6-8). Dumnezeu ªi-a dovedit
dragostea prin moartea lui Hristos în locul
oamenilor „pe când eram noi încã pãcãtoºi“.
Datoritã credinþei pãcãtosului (v. 1) în sacri-
ficiul lui Hristos de pe cruce, Dumnezeu l-a
declarat neprihãnit. Este evident faptul cã
acest om declarat de curând neprihãnit nu va
fi uitat de dragostea lui Dumnezeu, care a fost
turnatã din belºug în inima lui. Deoarece
dilema divinã a justificãrii (3:26) a fost rezol-
vatã prin sângele vãrsat al lui Isus (3:25),
este sigur cã Isus Hristos va avea grijã
ca pãcãtoºii justificaþi sã fie mântuiþi… de
mânia lui Dumnezeu. Credincioºii nu vor fi
niciodatã condamnaþi la Iad (Ioan 5:24; Rom.
8:1) ºi nici nu vor fi supuºi mâniei lui
Dumnezeu din Necazul cel Mare (1 Tes. 1:10;
5:9).

Adevãrul acesta este repetat aici cu alte
cuvinte (Rom. 5:10). Împãcarea, a treia mare
realizare a morþii jertfitoare a lui Isus de pe
Calvar, este prezentatã (de asemenea v. 11).
Acest mãreþ triumvirat — rãscumpãrarea
(3:24; 1 Cor. 1:30; Gal. 3:13; Ef. 1:7); ispã-
ºirea (Rom. 3:25; 1 Ioan 2:2; 4:10 [„jertfa de
ispãºire“, COR.]); împãcarea (Rom. 5:10-11;
2 Cor. 5:18-20; Col. 1:21-22) — a fost reali-
zat numai de Dumnezeu, prin moartea lui Isus
Hristos. Rãscumpãrarea are legãturã cu pãca-
tul (Rom. 3:24), ispãºirea (sau satisfacerea)
are legãturã cu Dumnezeu (3:25) ºi împã-
carea este pentru oameni (cf. am fost împã-
caþi). Împãcarea este îndepãrtarea duºmãniei
care existã între oameni ºi Dumnezeu (cf.
„vrãjmaºi“ în 5:10; Col. 1:21). Reconcilierea
este baza restabilirii comuniunii dintre oameni
ºi Dumnezeu (cf. 2 Cor. 5:20-21).

Dacã (Rom. 5:10) se poate traduce prin
„deoarece“; cuvântul presupune cã împãcarea
prin moartea Fiului Sãu este adevãratã. În
plus, reconcilierea a fost fãcutã atunci când
eram vrãjmaºi cu Dumnezeu (lit., „fiind

duºmani“). Deoarece reconcilierea a fost
realizatã prin moartea lui Isus, cu siguranþã
cã viaþa Lui poate asigura mântuirea finalã
ºi completã a credincioºilor. „Viaþa Lui“ este
viaþa Lui prezentã (nu viaþa Lui pe pãmânt)
în care El mijloceºte (Evr. 7:25) pentru cre-
dincioºi. El a murit pentru duºmanii Sãi; cu
siguranþã cã îi va mântui pe foºtii Lui
duºmani, care au acum comuniune cu El.
Deoarece creºtinii, cei împãcaþi cu Dumne-
zeu, împãrtãºesc viaþa lui Hristos, ei vor fi
mântuiþi. Nu numai mântuirea viitoare este
asiguratã, ci ne ºi bucurãm în Dumnezeu
(„ne ºi lãudãm [kauchômenoi] în Dumne-
zeu“) aici  ºi acum. Acesta este lucrul pe care
Pavel i-a îndemnat deja pe credincioºi sã îl
facã (Rom. 5:1-3). Siguranþa ºi garanþia
tuturor acestor lucruri este faptul cã prin…
Hristos… am cãpãtat împãcarea. Pentru cã
Dumnezeu a împãcat cu Sine Însuºi duºmani
pãcãtoºi, ei trebuie sã se bucure de pace cu
El. 

D. Contrastul neprihãnirii acordate 
(5:12-21)
5:12. Pavel a încheiat de prezentat mo-

dalitatea prin care Dumnezeu a revelat ºi a
aplicat oamenilor neprihãnirea acordatã de El
pe baza morþii jertfitoare a lui Isus Hristos,
primitã prin credinþã. Mai rãmâne un lucru de
fãcut — prezentarea în paralel a deosebirilor
dintre lucrarea lui Isus Hristos (ºi rezultatele
ei: justificarea ºi împãcarea) ºi lucrarea altui
om, Adam (ºi rezultatele ei: pãcatul ºi
moartea). Pavel a început prin a spune: De
aceea (lit., „din aceastã cauzã“; cf. 4:16) ºi a
trecut la comparaþie prin cuvintele dupã
cum; dar a devenit preocupat de alte lucruri
ºi nu s-a mai întors la comparaþie decât în
5:15. Pavel a explicat cã printr-un singur
om a intrat (eisçlthen, „a pãtrunde“) pãca-
tul în lume, ºi, conform avertismentului lui
Dumnezeu (cf. Gen. 2:16-17), prin pãcat a
intrat moartea. Pedeapsa lui Dumnezeu
pentru pãcat a fost moartea spiritualã ºi fizicã
(cf. Rom. 6:23; 7:13) iar Adam ºi Eva, împre-
unã cu descendenþii lor, le-au experimentat
pe ambele. Dar în 5:12-21 se are în vedere
moartea fizicã, fiind o experienþã exterioarã,
vizibilã. Pavel concluzioneazã: ºi astfel moar-
tea a trecut asupra tuturor oamenilor. „A
trecut“ este diçlthen, literal „trecutã prin“ sau
„rãspânditã prin“. Eisçlthen, „a intrat“ (prima
propoziþie din verset) înseamnã cã pãcatul
a trecut pe uºa din faþã a lumii (prin inter-
mediul pãcatului lui Adam), iar diçlthen, „a
trecut“ înseamnã cã moartea a pãtruns în
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întreaga rasã umanã ca un abur care pãtrunde
în toate camerele unei case. Cauza rãspândirii
pãcatului la toþi este, a explicat Pavel, cã toþi
au pãcãtuit.

Timpul trecut din greacã (aorist) apare la
toate trei verbele din acest verset. Deci se
considerã cã întreaga rasã umanã a pãcãtuit în
actul unic al pãcatului lui Adam (cf. „toþi au
pãcãtuit“, de asemenea timpul trecut în gr. în
3:23). Teologii au prezentat douã modalitãþi
de a explica participarea rasei umane la
pãcatul lui Adam: „concepþia reprezentati-
vã“, în care Adam este „capul“ rasei ºi con-
cepþia seminalã sau naturalã. (Alþii spun cã
oamenii doar îl imitã pe Adam, cã el a dat
rasei umane un exemplu rãu. Dar acest lucru
nu explicã corect 5:12.)

Concepþia reprezentativã îl considerã pe
Adam, primul om, ca reprezentant al rasei
umane care a provenit din el. Ca reprezentant
al tuturor oamenilor, pãcatul lui Adam a fost
considerat de Dumnezeu pãcatul tuturor
oamenilor ºi pedeapsa lui cu moartea a fost
datã juridic tuturor oamenilor.

Concepþia naturalã, pe de altã parte,
susþine cã întreaga rasã umanã a fost din
punct de vedere seminal ºi fizic în Adam,
primul om. Ca rezultat, Dumnezeu a consi-
derat cã toþi oamenii au participat la pãcatul
comis de Adam ºi astfel toþi au primit
pedeapsa lui. Chiar ºi adepþii concepþiei
reprezentative trebuie sã recunoascã adevãrul
cã Adam este capul natural al rasei umane din
punct de vedere fizic; problema este relaþia
spiritualã. Dovezile biblice susþin concepþia
naturalã. Când a vorbit despre superioritatea
preoþiei lui Melhisedec asupra preoþiei lui
Aaron, autorul Epistolei cãtre Evrei susþine cã
Levi, conducãtorul seminþiei preoþeºti, „care
ia zeciuialã, a plãtit zeciuialã, ca sã zicem
aºa, prin Avraam, cãci era încã în coapsele
strãmoºului sãu, când a întâmpinat Melhi-
sedec pe Avraam“ (Evr. 7:9-10).

5:13. Deºi pãcatul a intrat în experienþa
umanã prin actul pãcãtuirii lui Adam (la care
a participat seminal întreaga rasã umanã), el
s-a manifestat în mod repetat în faptele oame-
nilor (cf. Gen. 6:5-7, 11-13) din momentul
intrãrii sale „pânã“ (nu înainte, ca în COR ºi
NIV) la Lege. Cu toate acestea, aºa cum a
spus deja Pavel, „unde nu este o lege, acolo
nu este nici o cãlcare de lege“ (Rom. 4:15).
Acest lucru nu înseamnã cã pãcatul nu a exi-
stat înainte de existenþa Legii. Înseamnã cã
pãcatul nu are caracterul unei încãlcãri a
Legii ºi de aceea nu este þinut în seamã (lit.,
„imputat, considerat“) ca atare.

5:14. Faptul cã pãcatul a existat totuºi
în perioada de la Adam pânã la Lege este do-
vedit de adevãrul cã moartea a domnit de la
Adam pânã la Moise. Moartea a domnit asu-
pra oamenilor care nu au încãlcat o poruncã,
aºa cum s-a fãcut Adam vinovat de o cãlcare
de lege (cf. „moartea a domnit“, v. 17 ºi „pã-
catul a stãpânit dând moartea“, v. 21). Adam
a încãlcat o poruncã specificã a lui Dumne-
zeu (Gen. 2:17) ºi a comis o fãrãdelege, lucru
pe care descendenþii sãi nu l-au fãcut atunci
când au pãcãtuit pânã când au fost primite
alte porunci specifice de la Dumnezeu.
Totuºi toþi descendenþii lui Adam au pãcãtuit
împreunã cu Adam (Rom. 5:12) ºi de aceea
moartea a stãpânit (cf. Gen. 5:5, 8, 11, 14, 17,
20, 27, 31). Pentru cã moartea a fost prezen-
tã, acest lucru dovedeºte cã toþi au pãcãtuit în
Adam (cf. comentariilor de la Rom. 5:12).

Menþionarea lui Adam pe nume (cf.
„printr-un singur om“, v. 12) l-a determinat
pe Pavel sã se refere iarãºi la el, care este o
icoanã preînchipuitoare a Celui ce avea sã
vinã. Între Adam ºi Isus Hristos existã un
paralelism ca ºi conducãtori ai grupurilor de
fiinþe umane (cf. 1 Cor. 15:45-49), dar para-
lelismul este mai mult un contrast decât o
comparaþie.

5:15. Elementele paralelismului dintre
Adam ºi Hristos (început de Pavel în v. 12
prin cuvintele „dupã cum“) sunt date în
versetele 15-17. Apostolul a arãtat clar carac-
terul contrastant al paralelismului, spunând:
Dar cu darul fãrã platã (charisma, „dar al
harului“) nu este ca ºi cu greºala. Ceea ce
Hristos „dãruieºte“ este deosebit de ceea ce a
fãcut Adam, „greºeala“ (sau „fãrãdelegea“,
NIV; — n.tr. — paraptôma, „pas fals“, men-
þionat ºi în 4:25; 5:16-18, 20). Aspectul
esenþial al primului element al contrastului
este gradul: cu mult mai mult. Greºeala
unuia singur a adus moartea fizicã peste
mulþi, în acest caz întreaga rasã umanã pânã
acum, cu douã excepþii, Enoh ºi Ilie. Prin
contrast, harul lui Dumnezeu ºi darul (viz.
neprihãnirea, aºa cum se afirmã în v. 17;
cf. v. 16) pe care ni l-a fãcut harul acesta
într-un singur om, adicã în Isus Hristos,
s-au dat din belºug celor mulþi. Dacã acest
„mulþi“ este identic cu primul „mulþi“ (cei
mulþi care au murit, ceea ce este posibil, dar
nu cerut de text) ºi se referã la întreaga rasã
umanã, atunci „harul lui Dumnezeu ºi darul“
primit prin „harul acesta“ se aflã din belºug
în sensul cã se îndreaptã ºi se aflã la dispo-
ziþia tuturor oamenilor, dar aceasta nu în-
seamnã cã este primit de toþi.
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5:16. Aici Pavel a prezentat al doilea ele-
ment al paralelismului contrastant; diferenþa
este în cazul acesta caracterul celor douã
elemente. El a început subliniind contrastul:
ªi darul fãrã platã nu vine ca printr-acel
unul care a pãcãtuit. Literal, textul grecesc
este: „De asemenea nu ca printr-unul care a
pãcãtuit este darul.“ Este evident cã lipseºte
din text substantivul paralel pentru sub-
stantivul „darul“. Unii sugereazã cã acest
substantiv ar fi „judecata“ din textul care
urmeazã; alþii cred cã este fãrãdelegea,
moartea sau osândirea. Este mai bine sã-l
lãsãm nedefinit aºa cum este în textul grecesc
ºi sã traducem prin „rezultatul“ (aºa cum este
în NIV) a ceea ce s-a întâmplat.

Pavel a continuat: judecata venitã de
la unul (i.e., Adam), a adus osânda. Dum-
nezeu a pronunþat o judecatã (krima) asupra
lui Adam ºi el (ºi întreaga rasã umanã) a
primit osânda (katakrima, „pedeapsa“; kata-
krima apare în alte pãrþi numai în v. 18 ºi în
8:1). Dar, prin contrast, darul fãrã platã
(charisma, „darul harului“, i.e., neprihãnirea,
5:17; cf. v. 15) venit în urma multor greºeli
a adus o hotãrâre de iertare (dikaiôma,
„o declaraþie de neprihãnire“, folosit ºi în
1:32; 2:26; 5:18; 8:4). Harul lui Dumnezeu,
aºa cum Pavel a afirmat în repetate rânduri,
începând în 3:24, este temeiul în baza cãruia
o persoanã este justificatã, declaratã nepri-
hãnitã. ªi acest lucru s-a întâmplat în ciuda
„multor greºeli“ (paraptômatôn; cf. 5:15, 17-
18, 20). Un om (Adam) a încãlcat (v. 15)
porunca lui Dumnezeu ºi de atunci toþi
încalcã în mod repetat instrucþiunile lui
Dumnezeu.

5:17. Al treilea element al paralelismului
contrastant (cf. v. 15-16) le combinã pe cele
douã precedente ºi se referã atât la diferenþa
de grad (cu mult mai mult; cf. v. 15) cât ºi
de caracter („moartea“ ºi „viaþa“; cf. v. 16).
Condiþia din prima parte a versetului pre-
supune cã afirmaþia este adevãratã: dacã deci
(deoarece), prin greºeala unuia singur,
moartea a domnit (cf. v. 20) prin el. Acest
fapt este confirmat de versetele 12 ºi 14.
Moartea este un tiran, dominând oamenii ºi
aducându-i sub teroarea ºi forþa ei (cf. Evr.
2:15).

De asemenea este adevãrat ºi rezultatul
cã cei ce primesc, în toatã plinãtatea, harul
ºi darul neprihãnirii (cf. Rom. 5:15), vor
domni în viaþã prin acel unul singur, care
este Isus Hristos! Domnul Isus este Agentul
prin care oamenii primesc toate lucrurile
dãruite de Dumnezeu. În timp ce moartea

domneºte ca un tiran peste toþi, credincioºii în
Hristos, care primesc harul lui Dumnezeu,
domnesc în viaþã. Într-un caz oamenii mor ca
victime ale unui stãpân nemilos; în celãlalt
caz devin ei înºiºi conducãtori (cf. Apoc. 1:6)
a cãror împãrãþie este una a vieþii! Expresia
„cei ce primesc“ harul ºi darul lui Dumnezeu
subliniazã adevãrul cã lucrurile pregãtite
pentru toþi prin moartea jertfitoare a lui
Hristos ºi oferite tuturor de Dumnezeu tre-
buie însuºite în mod individual prin credinþã
pentru a deveni eficiente (cf. „primit“ din
Ioan 1:12).

5:18-19. Pavel îºi încheie în aceste ver-
sete paralelismul între Adam ºi Hristos
început în versetul 12 ºi contrastele dintre ei
din versetele 15-17. Pavel a redus contrastul
la cea mai scurtã afirmaþie posibilã. Astfel,
deci, dupã cum printr-o singurã greºalã
(paraptômatos, „pas fals“; cf. v. 15-17, 20),
a venit o osândã (katakrima, „pedeapsã“; cf.
v. 16), care a lovit pe toþi oamenii, tot aºa,
printr-o singurã hotãrâre de iertare a venit
pentru toþi oamenii o hotãrâre de nepri-
hãnire care dã viaþa. „O singurã hotãrâre de
iertare“ (lit., gr. „o singurã acþiune nepri-
hãnitã“) se referã la moartea lui Hristos pe
cruce. O singurã greºealã (pãcatul lui Adam)
este în antitezã cu o singurã acþiune nepri-
hãnitã (sacrificiul lui Hristos). Rezultatul
pãcatului lui Adam (toþi se aflã sub con-
damnarea lui Dumnezeu) este în antitezã cu
rezultatul lucrãrii lui Hristos (justificarea
oferitã tuturor). Unul a adus moartea; celãlalt
aduce viaþa. Din nou, expresia „toþi oamenii“
din prima jumãtate a frazei include întreaga
rasã umanã (cf. „tuturor oamenilor“ din v. 12
ºi „cei mulþi“ din prima jumãtate a v. 15).
Aceastã înseamnã cã expresia „toþi oamenii“
din a doua jumãtate a versetului trebuie sã
aibã acelaºi sens (cf. „celor mulþi“ din a doua
jumãtate a v. 15; „cei mulþi“ din a doua jumã-
tate a versetului 19). Soluþia oferitã prin acþi-
unea neprihãnitã este deci potenþialã ºi a fost
pusã la dispoziþia întregii rase umane ca ofer-
tã ºi oportunitate aplicatã numai celor „ce
primesc“ (v. 17).

Aceeaºi concluzie este prezentatã cu alte
cuvinte în versetul 19, unde acþiunea lui
Adam este numitã neascultarea unui singur
om, iar moartea jertfitoare a lui Isus Hristos
este numitã ascultarea unui singur om. Ca
rezultat, cei mulþi (cf. primelor jumãtãþi ale
v. 15 ºi 18) au fost fãcuþi (lit., „rãmân con-
stituiþi ca“) pãcãtoºi (cf. 11:32). În a doua
jumãtate a versetului din 5:19 cei mulþi
înseamnã „cei ce primesc“ (v. 17; cf. „mulþi“
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în a doua jumãtate a v. 15). Ei nu sunt doar
declaraþi neprihãniþi (verbul dikaioô nu este
folosit aici), ci vor fi fãcuþi neprihãniþi prin
procesul sfinþirii, culminând cu glorificarea
lor în prezenþa lui Dumnezeu. Cuvântul
„fãcuþi“ (de la kathistçmi) înseamnã „rãmân
constituiþi ca“, acelaºi verb folosit în prima
jumãtate a versetului 19 în expresia: „au fost
fãcuþi pãcãtoºi“.

5:20-21. Întrebarea care mai rãmâne de
discutat este: Care este locul Legii mozaice în
aceastã problemã ºi de ce? Pavel a explicat:
Legea a venit ca sã se înmulþeascã („sã
existe din abundenþã“) greºala (paraptôma,
cf. v. 15-19). Cuvântul „înmulþeascã“ trebuie
tradus „a juca un rol pe lângã“, pentru cã este
traducerea verbului pareisçlthen. Douã verbe
asemãnãtoare, eisçlthen ºi diçlthen, au fost
folosite în versetul 12. Galateni 2:4 este sin-
gurul loc din Noul Testament unde mai este
folosit verbul grecesc care înseamnã „a juca
un rol pe lângã“.

Este afirmaþia din Romani 5:20a un scop
sau un rezultat? Venirea Legii mozaice (aces-
ta este sensul evident în lumina v. 13-14) a
dus într-adevãr la rezultatul înmulþirii „gre-
ºelilor“ (fãrãdelegilor, consecinþa oricãrei
legi), dar (tot în lumina v. 13-14 ºi a v. 4:15)
venirea Legii mozaice a avut loc „ca“
(scopul) pãcatele tot mai numeroase sã fie
recunoscute ca fãrãdelegi.

Rezultatul a fost cã unde s-a înmulþit
(lit., „a existat din abundenþã; cf. 5:20)
pãcatul, acolo harul s-a înmulþit („din
abundenþã la superlativ“; cf. „s-a dat din
belºug“ din v. 15) ºi mai mult. Ce contrast!
Oricât de mare devine pãcatul uman, harul lui
Dumnezeu este mult mai mare ºi îl depãºeºte
din abundenþã. Nu este surprinzãtor faptul cã
Pavel a scris cã harul lui Dumnezeu este „de
ajuns“ (2 Cor. 12:9). Scopul lui Dumnezeu
(hina, pentru ca, introduce o propoziþie de
scop) este ca harul sã stãpâneascã dând
neprihãnirea („prin dreptate“, GBV, NIV —
n.tr. — neprihãnirea lui Hristos oferitã oame-
nilor), ca sã dea viaþa veºnicã, prin Isus
Hristos, Domnul nostru. Pavel vorbeºte din
nou despre stãpânire în contextul vieþii. În
versetul 17 cei care primesc darul lui Dum-
nezeu „vor domni în viaþã“ prin Hristos. Aici
harul lui Dumnezeu este personificat afir-
mându-se cã domneºte ºi aduce viaþa eternã.

Ajungând aici cu expunerea sa, Pavel nu
numai cã a arãtat cum neprihãnirea pregãtitã
de Dumnezeu este revelatã prin justificare,
ci a ºi anticipat cum va fi ea revelatã prin
regenerare ºi sfinþire.

IV. Neprihãnirea lui Dumnezeu 
descoperitã în sfinþire (cap. 6-8)

Neprihãnirea asiguratã de Dumnezeu
înseamnã mai mult decât a-i declara nepri-
hãniþi pe credincioºi pe baza credinþei.
Primul indiciu al acestui adevãr în Romani
este în 5:5: „dragostea lui Dumnezeu a fost
turnatã în inimile noastre prin Duhul Sfânt
care ne-a fost dat.“ Prezenþa Duhului Sfânt în
credincioºi ºi reproducerea în ei a unui atribut
al lui Dumnezeu (dragostea Sa) vorbesc de
naturile ºi vieþile lor noi. Acest nou tip de
viaþã, cu lucrarea de sfinþire a Duhului Sfânt,
este discutat acum pe larg de Pavel în capi-
tolele 6-8.

A. Baza sfinþirii (6:1-4)
6:1-2. Întrebãrile care deschid aceastã

secþiune necesitã reflecþie. O reflectare la
soluþia neprihãnirii acordate prin har de cãtre
Dumnezeu prin Isus Hristos trebuie sã ducã la
lãudarea lui Dumnezeu. Dar învãþãtura
despre justificarea oamenilor pãcãtoºi de
cãtre Dumnezeu (3:21-5:21), ºi mai ales
afirmaþia din 5:20, i-a determinat pe unii
sã sugereze ideea exprimatã de Pavel prin
întrebarea: Sã pãcãtuim mereu, ca sã se
înmulþeascã harul? Poate cã unii au tras
concluzia cã, datoritã înmulþirii harului „ºi
mai mult“ atunci când pãcatul se înmulþeºte,
credincioºii ar trebui sã pãcãtuiascã mai mult
pentru a avea parte de mai mult har! Apos-
tolul a exprimat aceastã idee numai pentru
a o respinge cu vehemenþã: Nicidecum!
(mç genoito; cf. comentariilor de la 3:4).
Belºugul harului lui Dumnezeu nu are în nici
un caz scopul sã încurajeze pãcatul.

Apoi Pavel a explicat de ce nu putem
gândi aºa. Faptul este cã noi, creºtinii, am
murit faþã de pãcat (cf. 6:7, 11). Timpul tre-
cut aorist din greacã tradus prin „am murit“
sugereazã un moment concret când a avut loc
aceastã acþiune, la mântuire. Moartea, fizicã
sau spiritualã, înseamnã separare, nu extinc-
þie (cf. v. 6-7, 14). Moartea faþã de pãcat
înseamnã separare faþã de puterea pãcatului,
nu extincþia pãcatului. A fi mort faþã de pãcat
înseamnã „a fi eliberat de pãcat“ (v. 18, 22).
Acest lucru fiind adevãrat, Pavel a întrebat:
cum sã mai trãim în pãcat? În mod evident,
credincioºii nu pot trãi în pãcat, dacã au
murit faþã de el.

6:3-4. Pavel a explicat cu mai multe
detalii temeiul spiritual al afirmaþiei sale
introduse destul de abrupt: „am murit faþã de
pãcat“ (v. 2). Fie cã romanii creºtini au ºtiut,
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fie cã nu, faptul este cã toþi câþi am fost
botezaþi în Isus Hristos, am fost botezaþi în
moartea Lui. Problema este dacã aici Pavel
s-a gândit la botezul în Duhul (1 Cor. 12:13)
sau la botezul în apã. Unii obiecteazã faþã de
ideea cã Romani 6:3 se referã la botezul în
Duhul pentru cã expresia folositã în acest
verset este „botezaþi în Hristos“, în timp ce în
1 Corinteni 12:13 este vorba de botezarea de
cãtre Duhul, adicã aºezarea credinciosului în
trupul lui Hristos. Desigur cã ambele sensuri
sunt adevãrate: credinciosul este „botezat“
(aºezat) în Hristos ºi de asemenea în trupul
lui Hristos, ambele operaþiuni fiind efectuate
de Duhul Sfânt.

Alþii considerã cã Romani 6:3 se referã la
botezul în apã, dar problema este cã se su-
gereazã astfel cã botezul mântuieºte. Totuºi
Noul Testament neagã cu consecvenþã ideea
regenerãrii prin botez, prezentând botezul
drept atestarea publicã a unei lucrãri spiri-
tuale realizate deja (cf. ex., Fapte 10:44-48;
16:29-33). Realitatea spiritualã de care a vor-
bit Pavel este aceea cã prin credinþã credin-
cioºii sunt „botezaþi (aºezaþi) în Hristos“ ºi
astfel sunt uniþi ºi identificaþi cu El. Aceastã
realitate spiritualã este apoi exemplificatã ºi

arãtatã prin botezul credinciosului în apã.
Un botez (în apã) este imaginea vizibilã a
adevãrului spiritual al celuilalt botez (identi-
ficarea cu Hristos; cf. Gal. 3:27, „botezaþi
pentru Hristos… îmbrãcat cu Hristos“).

Aceastã concepþie este susþinutã de afir-
maþia: Noi deci, prin botezul în moartea
Lui, am fost îngropaþi împreunã cu El.
Îngroparea lui Hristos a arãtat cã El a murit
cu adevãrat (cf. 1 Cor. 15:3-4). „Îngroparea“
creºtinilor cu Hristos aratã cã au murit cu
adevãrat împreunã cu El faþã de modul pãcã-
tos de viaþã din trecut. Scopul identificãrii lor
cu Hristos în moartea ºi îngroparea Lui este
ca, dupã cum Hristos a înviat din morþi (cf.
Rom. 4:24; 8:11), prin slava (un sinonim al
puterii lui Dumnezeu; cf. Ef. 1:19; Col. 2:12)
Tatãlui, tot aºa ºi noi sã trãim o viaþã nouã
(lit., „tot aºa în noutatea vieþii trebuie sã
umblãm ºi noi“). Cuvântul grecesc „noutate“
(kainotçti) vorbeºte despre o viaþã care are un
caracter nou sau proaspãt. Învierea lui Isus nu
a fost doar o resuscitare; a fost o nouã formã
de viaþã. Vieþile spirituale ale credincioºilor
în Isus au în acelaºi mod un caracter nou,
proaspãt. De asemenea, identificarea unui
credincios cu Isus Hristos în învierea Sa, pe
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Contraste între Adam ºi Hristos în Romani 5:15-21

Un om (Adam)                                      Un om (Hristos)

v. 15 Greºeala unui singur om mulþi Harul într-un singur om harul ºi darul
au murit (neprihãnirea)

s-a dat celor 
mulþi

v. 16 Unul (Adam) judecata Multor greºeli dar justificare
ºi osânda

v. 17 Prin greºeala Prin unul singur,  
unui singur om moartea a domnit Isus Hristos credincioºii vor 

domni în viaþã
v. 18 O singurã greºealã osândã O singurã hotãrâre de iertare 

pentru toþi hotãrâre de neprihãnire pentru toþi oamenii
oamenii

v. 19 Neascultarea unui singur om Ascultarea unui singur om 
mulþi s-au constituit drept cei mulþi sunt constituiþi drept neprihãniþi
pãcãtoºi

v. 21 Pãcatul a stãpânit dând (în) moartea Harul sã stãpâneascã ca sã dea viaþã 
veºnicã

= a dus sau a avut ca rezultat
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lângã faptul cã reprezintã începutul unei vieþi
spirituale acum, mai este ºi garanþia învierii
fizice.

Aceastã lucrare realizatã de Dumnezeu la
mântuire de identificare a credinciosului cu
moartea, îngroparea ºi învierea lui Hristos —
separându-l astfel de puterea pãcatului ºi
dãruindu-i o viaþã cu un caracter nou — este
baza lucrãrii continue de sfinþire a Duhului
Sfânt.

B. Atitudinile pentru sfinþire (6:5-23)
Sfinþirea începe cu regenerarea, implan-

tarea vieþii spirituale în credincios. Din acel
punct de pornire, sfinþirea este lucrarea lui
Dumnezeu de separare progresivã a credin-
ciosului de pãcat, de apropiere a lui de El ºi
de transformare a tuturor experienþelor vieþii
lui în sfinþenie ºi puritate. Procesul de sfinþire
al credinciosului nu se încheie niciodatã atât
timp cât el se aflã pe pãmânt în trupul sãu
muritor. Va atinge punctul culminat la glorifi-
care atunci când credinciosul prin moarte ºi
înviere sau prin Rãpire va sta în prezenþa lui
Dumnezeu „asemenea chipului Fiului Sãu“
(8:29). Identificarea unui credincios cu Isus
Hristos prin credinþã este atât temeiul cât
ºi scopul sfinþirii. Procesul aplicãrii acestei
identificãri în experienþele zilnice pentru
sfinþirea progresivã necesitã totuºi trei atitu-
dini ºi acþiuni din partea credinciosului. Pavel
discutã aceste lucruri în 6:5-23.

1. SOCOTIREA (6:5-11)
Prima atitudine pentru sfinþire cerutã din

partea credincioºilor este sã se „socoteascã“
(imper. prez. „sã continue sã se socoteascã“)
pe ei înºiºi morþi faþã de pãcat, dar vii pentru
Dumnezeu în Hristos Isus (v. 11). Dar a fi
capabil sã consideri cã un lucru este adevãrat
depinde de cunoaºterea unor lucruri ºi de
încrederea în ele. Lucrurile care trebuie
cunoscute ºi în care trebuie sã avem încredere
sunt prezentate în versetele 5-10.

6:5-7. Prima propoziþie trebuie tradusã:
„Pentru cã (nu dacã) am devenit una cu El
printr-o moarte asemãnãtoare cu a Lui“,
fiindcã se presupune cã propoziþia este
adevãratã ºi este adevãratã. Ea confirmã
veridicitatea propoziþiei urmãtoare, care pro-
mite cã cei credincioºi sunt una cu Hristos
printr-o înviere asemãnãtoare cu a Lui.
Rezultatul este cã ºtim (ginôskontes sugerea-
zã cunoaºterea empiricã sau obþinutã prin
reflecþie, nu cunoaºterea intuitivã, sensul lui
eidotes din v. 9) cã omul nostru cel vechi a
fost rãstignit împreunã cu El. Literal,

ultima parte a acestei propoziþii este: „omul
nostru vechi a fost rãstignit împreunã“, evi-
dent cu Hristos. („Omul vechi“ al credincio-
sului este omul aºa cum a fost din punct de
vedere spiritual înainte de a crede în Hristos,
atunci când era încã sub pãcat (3:9), fãrã pu-
tere ºi nelegiuit (5:6), pãcãtos (5:8) ºi duºman
cu Dumnezeu (5:10). („Omul vechi“ nu se
referã la natura pãcãtoasã ca atare. Biblia nu
susþine cã natura pãcãtoasã a fost eradicatã la
mântuire ºi nici ca va fi eradicatã în aceastã
viaþã.)

„Omul vechi“ a fost „rãstignit“ împreunã
cu Hristos (cf. „botezaþi în moartea Lui“, 6:3
ºi a fost fãcut „una cu El, printr-o moarte
asemãnãtoare cu a Lui“, v. 5) pentru ca tru-
pul pãcatului sã fie desbrãcat de puterea
lui. Expresia „trupul pãcatului“ nu înseamnã
cã un trup uman este pãcãtos prin el însuºi.
Ea înseamnã cã trupul fizic al omului este
controlat sau condus de pãcat (cf. comentari-
ilor despre „trupul de moarte“ de la 7:24).
Aceasta era starea fiecãrui credincios înainte
de convertirea lui. Dar acum prin mântuire
puterea de dominaþie a pãcatului a fost
înfrântã; pãcatul este „desbrãcat de puterea
lui“, este fãcut ineficient (katargçthç; tradus
„sã nimiceascã“ în 1 Cor. 1:28).

Afirmaþia urmãtoare (6:6b-7) explicã de
fapt prima afirmaþie (v. 6a). În starea lui nere-
generatã, un credincios era robul pãcatului.
Dar „omul vechi“ a fost rãstignit (identificat)
cu Hristos ºi acesta este temeiul eliberãrii din
sclavia pãcatului. Cãci cine a murit, de
drept, este izbãvit de pãcat. Cuvintele „este
izbãvit de pãcat“ sunt o traducere liberã a
cuvântului dedikaiôtai, literal, „a fost justifi-
cat sau declarat neprihãnit“. Timpul trecut al
verbului (în gr.; n.tr.) prezintã o acþiune tre-
cutã sau care are efect continuu sau forþã în
prezent. Pãcatul nu mai are dreptul legal de
a-ºi impune dominaþia ºi controlul asupra cre-
dinciosului, pentru cã acesta a murit împre-
unã cu Hristos.

6:8-11. Aceste versete repetã în mare
mãsurã acelaºi adevãr din versetele 5-7 ºi în
acelaºi format, început cu dacã („pentru cã“).
Cei care L-au primit prin credinþã pe Isus
Hristos ºi sunt identificaþi cu El au murit
împreunã cu Hristos (cf. v. 3, 5). Deoarece
acest lucru este adevãrat, credem (timpul
prez. „continuãm sã credem“) cã vom ºi trãi
împreunã cu El. Împãrtãºirea vieþii înviate
a lui Hristos începe în momentul regenerãrii,
dar va continua în eternitatea pe care cre-
dinciosul o va petrece cu Domnul. Din nou,
rezultatul este cã ºtim (eidotes, „cunoaºtere
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intuitivã“, perceperea unui adevãr evident
[cf. v. 15], nu ginôskontes, „cunoaºterea em-
piricã sau obþinutã prin reflecþie“ ca în v. 6)
cã învierea lui Hristos a fost o scoatere din
sfera morþii fizice pentru a intra într-o formã
spiritualã de viaþã eternã. Experimentând
moartea fizicã o datã ºi fiind scos din dome-
niul ei prin viaþa înviatã, Isus nu mai moare.
În înviere Isus Hristos a fost victorios asupra
morþii (Fapte 2:24), ºi moartea nu mai are
nici o stãpânire (kyrieuei, „conduce ca un
domn“; cf. Rom. 6:14) asupra Lui aºa cum
are asupra tuturor celorlalte fiinþe umane
(Ioan 10:17-18).

Pavel a rezumat discuþia aceasta spunând
cã Isus în moartea Lui fizicã a murit pentru
pãcat (i.e., cu privire la pãcat) odatã pentru
totdeauna (ephapax; cf. Evr. 7:27; 9:12;
10:10). Aceastã expresie contrazice doctrina
ºi practica aºa-numitului sacrificiu perpetuu
al lui Hristos de la mesa romano-catolicã. La
polul opus, prin viaþa pe care o trãieºte,
trãieºte (timpul prez. „continuã sã trãiascã“)
pentru Dumnezeu. Viaþa înviatã este eternã
în caracter ºi pentru totdeauna ca duratã. Mai
mult, Dumnezeu este atât Sursa cât ºi Scopul
ei. Credincioºii care sunt identificaþi cu El
prin credinþã trebuie sã considere cã este
adevãrat ºi pentru ei ceea ce este adevãrat cu
privire la Isus Hristos în realitate ºi în expe-
rienþã. Porunca pentru ei este: socotiþi-vã
morþi faþã de (cu privire la) pãcat, ºi vii
pentru Dumnezeu. Pentru cã sunt morþi faþã
de puterea pãcatului (Rom. 6:2), ei trebuie sã
recunoascã faptul acesta ºi sã nu mai conti-
nue sã trãiascã în pãcat. În loc de acest lucru,
ei trebuie sã îºi dea seama cã au viaþã nouã în
Isus Hristos; ei împãrtãºesc viaþa Lui înviatã
(cf. Ef. 2:5-6; Col. 2:12-13).

2. SUPUNEREA (6:12-14)
6:12. Atitudinea credinciosului cã a mu-

rit faþã de pãcat trebuie sã se manifeste prin
fapte. Pavel dã porunca: Deci, pãcatul sã nu
mai domneascã (imper. prez., „nu mai  lãsaþi
pãcatul sã continue sã domneascã“) aºa cum
a stãpânit înainte de mântuire. Imperativul
prezent negativ mai poate fi tradus prin: „În-
cetaþi sã mai lãsaþi pãcatul sã domneascã.“
Atunci când pãcatul domneºte în vieþile ºi
trupurile oamenilor, ei „ascultã“ de poftele
lui. Pãcatul înrobeºte (v. 6), obligând omul sã
se supunã dorinþelor lui. Epithymia se referã
la „aspiraþii“ sau „dorinþe“, fie bune, fie rele,
în funcþie de cum este folosit cuvântul. Aici,
în cazul pãcatului, dorinþele sunt rele. În
trupul vostru muritor înseamnã cã pãcatul

se manifestã prin acþiuni fizice în trupul
acesta. Limba greacã subliniazã aici faptul cã
trupul este muritor sau muribund. Poate cã
acest lucru sugereazã nebunia cedãrii în faþa
dorinþelor unui trup care este vremelnic ºi în
degradare. Este într-adevãr ciudat sã cedezi
unui stãpân aflat pe moarte.

6:13. Acest verset repetã de fapt porunca
din versetul 12, fiind mai specific. Sã nu mai
daþi (lit., „nu mai continuaþi sã prezentaþi“
sau „încetaþi sã mai prezentaþi“) în stãpâni-
rea pãcatului mãdulãrile voastre (cf. v. 19),
ca niºte unelte (hopla, deseori într-un con-
text militar „arme“ sau „armurã“; cf. 13:12;
2 Cor. 6:7; 10:4) ale nelegiuirii (adikias,
„nedreptate“ în contrast cu neprihãnire, drep-
tate, mai târziu în Rom. 6:13). Dimpotrivã,
într-un contrast izbitor, Pavel a poruncit:
daþi-vã (imper. aorist „prezentaþi o datã pen-
tru totdeauna“; folosit de asemenea în v. 19)
pe voi înºivã lui Dumnezeu, ca vii, din
morþi cum eraþi (cf. Ioan 5:24); ºi daþi lui
Dumnezeu mãdulãrile voastre, ca pe niºte
unelte (hopla) ale neprihãnirii (dikaiosy-
nçs). Un pasaj asemãnãtor este îndemnul lui
Pavel: „Aduceþi trupurile voastre ca o jertfã
vie… lui Dumnezeu“ (Rom. 12:1). Deoarece
au fost odinioarã morþi în pãcat (cf. Ef. 2:1),
dar li s-a dat viaþã nouã (Rom. 6:11), credin-
cioºii trebuie sã trãiascã pentru Dumnezeu.
Trupurile lor trebuie sã nu fie folosite pentru
pãcat (v. 12) sau nelegiuire (v. 13), ci pentru
promovarea neprihãnirii (cf. „mãdularele“ ºi
„trupurile“ 7:5, 23; 1 Cor. 6:15).

6:14. Scopul lui Dumnezeu este: pãcatul
nu va mai stãpâni (kyrieusei; „nu va con-
duce ca domn“; cf. v. 9) asupra voastrã.
Motivul pentru care nu trebuie sã se întâmple
acest lucru este cã nu sunteþi sub Lege, ci
sub har. Pavel a spus deja cã Legea „a venit
pentru ca sã se înmulþeascã greºeala“ (5:20)
ºi în altã parte a afirmat: „puterea pãcatului
este Legea“ (1 Cor. 15:56). Dacã ar mai fi
încã sub Lege, le-ar fi imposibil credincio-
ºilor sã împiedice pãcatul sã-ºi exercite con-
ducerea. Dar, deoarece credincioºii sunt „sub
har“, acest lucru poate fi fãcut urmând învã-
þãturile lui Pavel.

3. SLUJIREA (6:15-23)
6:15-16. Menþionarea faptului cã oame-

nii credincioºi se aflã „sub har“ (v. 14) a dat
naºtere unei alte idei aberante pe care apos-
tolul a respins-o. Întrebarea este: Sã pãcã-
tuim pentru cã nu mai suntem sub Lege ci
sub har? Timpul (trecut) aorist grecesc de
aici poate avea sensul de a comite din când în
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când un pãcat, prin contrast cu trãirea unei
vieþi de pãcat aºa cum se spune în versetul 1.
Rãspunsul lui Pavel a fost acelaºi ca mai
înainte (v. 2): Nicidecum (mç genoito; cf.
comentariilor de la 3:4). Apoi el trece iarãºi
sã explice de ce aceastã idee nu poate fi
acceptatã. El a întrebat: Nu ºtiþi („percepeþi
intuitiv“ un adevãr evident; cf. 6:9) cã nu
existã nici o legãturã între a fi robi faþã de
pãcat ºi a fi robi faþã de ascultare de Dum-
nezeu? Aºa cum a spus ºi Domnul Isus:
„Nimeni nu poate sluji la doi stãpâni […] Nu
puteþi sluji lui Dumnezeu ºi lui Mamona“
(Mat. 6:24; Luca 16:13). Pavel a mai arãtat cã
a fi rob pãcatului duce la moarte (cf. Rom.
6:21, 23). Nu este vorba numai de moartea
fizicã ºi nici chiar numai de moartea spiritu-
alã, ci de moarte în general drept consecinþã
ºi simptom al pãcatului (cf. Gen. 2:17). Pe
de altã parte, a fi rob ascultãrii (evident, de
Dumnezeu ºi de evanghelia Sa) duce la
neprihãnire (din nou, neprihãnire în sensul
general, ca echivalent al vieþii veºnice sau al
glorificãrii). Moartea este consecinþa normalã
a pãcatului (care este neascultare de Dum-
nezeu); neprihãnirea este consecinþa normalã
a ascultãrii de Dumnezeu ºi a trãirii pentru El.

6:17-18. Aceastã discuþie i-a adus aminte
apostolului Pavel de ceea ce harul lui Dum-
nezeu a realizat deja în vieþile cititorilor sãi  ºi
a izbucnit în laude. Înainte sã rãspundã
evangheliei, ei au fost robi ai pãcatului, dar
au ascultat… (cf. „ascultarea“ din 1 Pet. 1:2)
din inimã (adicã din interior ºi în mod au-
tentic, nu numai în exterior) de dreptarul
învãþãturii pe care au primit-o. Auzind
învãþãtura Cuvântului lui Dumnezeu, ei s-au
dãruit pe ei înºiºi acestor adevãruri. Acest
devotament a fost manifestat prin rãspunsul
lor în faþa evangheliei ºi prin botezul lor.
Rezultatul a fost cã au fost izbãviþi de sub
pãcat ºi s-au fãcut (timpul trecut în gr.) robi
ai neprihãnirii (cf. Rom. 6:22). Rezultatul
acesta se referã la poziþia credincioºilor ºi tre-
buie manifestat în experienþele zilnice, dar
mai demonstreazã încã o datã faptul cã nu
existã nici o legãturã cu viaþa anterioarã în
pãcat. Creºtinii nu trebuie sã cedeze pãcatu-
lui, pentru cã ei sunt morþi faþã de el ºi nu mai
sunt sclavii lui. Este total opus planului lui
Dumnezeu ca robii neprihãnirii sã ajungã
înrobiþi de pãcat!

6:19. Într-un sens, scrie Pavel, nu este
corect sã vorbim despre a fi „înrobiþi“ nepri-
hãnirii ºi lui Dumnezeu, pentru cã Dumnezeu
nu-ºi þine copiii în robie. Dar cuvântul
„robie“ prezintã într-un mod corespunzãtor

relaþia unei persoane neregenerate cu pãcatul
ºi cu Satan. Din acest motiv Pavel a folosit
„robia“ pentru a prezenta prin contrast ºi rela-
þia credinciosului. Înainte de a-ºi dezvolta
ideea, apostolul îºi cere de fapt scuze pentru
folosirea termenului: Vorbesc omeneºte (lit.,
„vorbesc în modul omenesc“), din pricina
neputinþei firii voastre pãmânteºti. Proba-
bil cã Pavel ºi-a dat seama cã percepþia spi-
ritualã a cititorilor sãi era micã ºi astfel a
folosit termeni din experienþa umanã. Apoi a
repetat de fapt ideile din versetele 16-17.
Romanii nemântuiþi îºi dãruiserã trupurile
necurãþiei ºi fãrãdelegii (cf. 1:24-27; 6:13).
Deveniserã sclavi de bunã voie! Dar Pavel
i-a îndemnat acum pe credincioºi sã se dãru-
iascã ei înºiºi ca robi ai neprihãnirii, ca sã
ajungã la sfinþirea (sfinþenia perfectã, ca
rezultat final al procesului [cf. v. 22]) lor, prin
contrast cu starea lor anterioarã necuratã.

6:20-23. Pavel a afirmat încã o datã fap-
tul cã robia pãcatului ºi faþã de neprihãnire
se exclud reciproc (cf. v. 13, 16). Apoi a con-
tinuat arãtând superioritatea robiei faþã de
neprihãnire ºi Dumnezeu. „Roada“ (sensul
obiºnuit al acestui cuvânt gr.) robiei faþã de
pãcat a fost înfãptuirea unor lucruri de care
acum credinciosului îi este ruºine. Chiar mai
rãu: sfârºitul acestor lucruri este moartea.

Primirea evangheliei prin credinþã ºi
acceptarea lui Isus Hristos au schimbat com-
plet lucrurile pentru oameni. Ei sunt acum…
izbãviþi de pãcat (cf. v. 18) ºi au devenit ro-
bii lui Dumnezeu, având ca rod sfinþirea (cf.
v. 19), subiectul capitolelor 6-8. Viaþa pãcã-
toasã nu aduce rod (6:21), dar mântuirea
aduce rodul unei vieþi sfinte, curate (v. 22).
În timp ce „sfârºitul“ (telos) sau rezultatul
pãcatului este moartea (v. 21), „sfârºitul“
mântuirii este viaþa veºnicã. Apoi Pavel a
rezumat aceste aspecte contrastante. Plata
(cuvântul gr. opsônia a însemnat iniþial
salariul unui soldat) pãcatului este moartea
(aici moartea eternã, în contrast cu „viaþa
veºnicã“ din v. 23b). Aceastã moarte este
separarea eternã de Dumnezeu în Iad, în care
necredincioºii vor suferi în mod conºtient
pentru totdeauna (Luca 16:24-25). Aceasta
este plata pe care au câºtigat-o ºi o meritã din
cauza pãcatului lor (cf. Rom. 5:12; 7:13).
Prin contrast, darul fãrã platã (charisma,
„darul harului“) al lui Dumnezeu este viaþa
veºnicã (cf. Ioan 3:16, 36). Viaþa eternã este
un dar care nu poate fi câºtigat (cf. Ef. 2:8-9;
Tit 3:5).

Pavel a scris de trei ori în acest capitol cã
rezultatul pãcatului este moartea (6:16, 21,
23). Dar credincioºii au fost eliberaþi de pãcat
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(v. 18, 22) ºi nu mai sunt sclavii lui (v. 6, 20),
ci sunt „robi ai neprihãnirii“ (v. 16, 18-19; cf.
v. 13). Deoarece sunt vii pentru Dumnezeu (v.
11) ºi au viaþã eternã (v. 23), ei trebuie sã se
ofere Lui (v. 13, 19) ºi sã trãiascã corespun-
zãtor, fãrã a permite pãcatului sã domneascã
asupra lor (v. 6, 11-14, 22).

C. Conflictul sfinþirii (cap. 7)
Este un lucru ca un credincios sã înþe-

leagã faptul cã identificarea sa cu Isus Hristos
înseamnã cã a murit faþã de pãcat (6:2) ºi sã
socoteascã cã acest lucru este adevãrat (6:11).
Dar este cu totul altceva sã înfrunte natura
pãcatului care mai rãmâne în el ºi depune
eforturi de a se exprima prin gândurile ºi
faptele lui. Acesta este conflictul intern sub
aspectul sfinþirii pe care îl are fiecare credin-
cios.

1. CREDINCIOSUL ªI LEGEA (7:1-6)
7:1-3. Versetele 1-6 se leagã de 6:14,

versetele intermediare (6:15-23) fiind o
digresiune datoratã întrebãrii din 6:15.
Afirmaþia cã un credincios identificat cu Isus
Hristos în moartea Sa nu mai este „sub Lege“
(6:14) nu ar fi trebuit sã-i surprindã pe citi-
torii lui Pavel, pentru cã erau oameni care
cunosc Legea. Aceastã afirmaþie nu trebuie
restrânsã la credincioºii evrei din biserica
din Roma, pentru cã neevreii cunoºteau de
asemenea principiul cã Legea are stãpânire
(kyrieuei, „conduce ca domn“; cf. 6:9, 14)
asupra omului câtã vreme trãieºte el. Este
un adevãr evident, pe care Pavel îl exem-
plificã apoi prin cãsãtorie. Femeia mãritatã
(lit., „femeia sub un bãrbat“) este legatã
(timpul perf., „a fost legatã ºi rãmâne legatã“)
prin Lege de bãrbatul ei câtã vreme trã-
ieºte el. Dar dacã-i moare bãrbatul (în gr. o
condiþie de categoria a treia indicând o posi-
bilitate realã), este dezlegatã (timpul perf.,
„a fost ºi rãmâne dezlegatã“) de legea bãr-
batului ei. Ea este legatã de soþul ei prin
cãsãtorie atât timp cât el trãieºte ºi este
evident cã moartea lui o elibereazã de acea
cãsãtorie.

Apoi Pavel a continuat exemplificarea,
arãtând cã, dacã o femeie, când îi trãieºte
bãrbatul… se mãritã (lit., „dacã vine la“)
dupã altul, se va chema (timpul viitor, „va fi
cunoscutã public drept“) preacurvã. Dimpo-
trivã, dacã-i moare bãrbatul ea este liberã
de acea cãsãtorie (cf. 7:2). Deci nu mai este
preacurvã, dacã se mãritã (lit., „chiar dacã
vine la“) dupã altul. O vãduvã care se mãritã
din nou nu este vinovatã de adulter.

7:4-6. În aceste versete Pavel a aplicat
exemplul cãsãtoriei la relaþia credinciosului
cu Legea. El a spus: ºi voi aþi murit (lit., „aþi
fost puºi în moarte“, lucru adevãrat ºi în pri-
vinþa lui Isus) în ce priveºte Legea. La fel
cum credincioºii au „murit faþã de pãcat“
(6:2) ºi au „fost izbãviþi de pãcat“ (6:18, 22),
au murit ºi faþã de Lege ºi sunt separaþi ºi
eliberaþi de ea (6:14; cf. Gal. 2:19). La fel
cum o soþie nu mai este cãsãtoritã cu soþul ei
atunci când el moare, un creºtin nu mai este
sub Lege. Aceastã separare a fost prin
trupul lui Hristos, adicã datoritã morþii lui
Hristos pe cruce.

Drept rezultat creºtinii îi aparþin altuia,
adicã ai Celui ce a înviat din morþi (cf.
Rom. 6:4, 9). Cuvântul „Celui“ se referã
desigur la Domnul Isus Hristos. Într-un sens
credincioºii sunt uniþi cu El ca mireasa Lui
(Ef. 5:25). Scopul lui Dumnezeu în toate
aceste lucruri este ca sã aducem roadã pen-
tru Dumnezeu (cf. Rom. 6:22; Gal. 5:22-23;
Fil. 1:11). Numai persoana care este vie spi-
ritual poate aduce roadã spiritualã, adicã
viaþã sfântã (cf. Ioan 15:4-5). O persoanã care
este cãsãtoritã cu Hristos poate produce pro-
geniturã spiritualã. Pavel a trecut de la per-
soana a doua plural (voi) la persoana întâia
plural (noastrã), incluzându-se ºi pe el alã-
turi de cititorii sãi.

Apostolul a continuat: Cãci, când trã-
iam sub firea noastrã pãmânteascã (lit.,
„Cãci, când eram în firea pãmânteascã“; sarx
înseamnã deseori naturã pãcãtoasã; cf. Rom.
7:18, 25), patimile pãcatelor, aþâþate de
Lege, lucrau în mãdularele noastre. Aceste
cuvinte îl prezintã pe un credincios înainte de
a fi mântuit (cf. 6:19). Legea prin interdicþiile
ei provoca dorinþele pãcãtoase, aºa cum este
explicat în 7:7-13. În acest sens, neevreii ne-
mântuiþi erau „sub“ Lege. În consecinþã, nu
aduceau „roadã pentru Dumnezeu“ (v. 4), ci
roade pentru moarte. Pãcatul, a afirmat
Pavel în repetate rânduri, duce la moarte
(5:15, 17, 21; 6:16, 21, 23; 7:10-11, 13; 8:2,
6, 10, 13).

Dar acum, fiind identificaþi cu Hristos,
credincioºii sunt morþi faþã de Lege. Ca o
vãduvã eliberatã de obligaþiile cãsãtoriei, ºi
credincioºii au fost izbãviþi de Lege ºi de
provocãrile ei de a pãcãtui. Scopul eliberãrii
„de Lege“ este sã slujim (o traducere mai
bunã este „sã fim robii“; cf. „robi“ din 6:6, 16
[de douã ori],17-18, 20, 22) lui Dumnezeu
într-un duh nou, iar nu dupã vechea slovã.
Cuvântul „duh“ (cu literã micã) are rolul de a
face un contrast cu documentul scris, Legea.
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Deci, ideea este cã oamenii credincioºi trã-
iesc nu dupã „vechimea“ Legii, ci dupã „nou-
tatea“ unui duh regenerat. Sau „Duh“ (ca în
NIV — n.tr.) se poate referi la Duhul Sfânt,
Sursa vieþii noi. (Cf. comentariilor despre
„Duhul“ de la 2 Cor. 3:6.) 

2. LEGEA ªI PÃCATUL (7:7-13)
Menþionarea Legii mozaice în discuþia

despre identificarea unui credincios cu
Hristos ºi despre moartea faþã de pãcat duce
la o întrebare despre relaþia Legii cu pãcatul.

7:7-8. Legea este ceva pãcãtos? Rãs-
punsul lui Pavel a fost din nou o negaþie
vehementã: Nicidecum! (mç genoito; cf.
comentariilor de la 3:4). Legea provoacã la
pãcat (7:5), dar acest lucru nu înseamnã cã
Legea însãºi este pãcat. De fapt, Pavel va
afirma mai târziu cã Legea este sfântã (v. 12)
ºi spiritualã (v. 14). Pavel a continuat sã
explice cã Legea a fãcut pãcatul cunoscut
(cf. 3:19-20). Apoi, pentru a fi concret, el a
menþionat pofta. Interdicþia Legii: Sã nu
pofteºti (Ex. 20:17; Deut. 5:21) îi determinã
pe oameni sã pofteascã mai mult. Pavel ºtia
cã pãcatul este un principiu, una din expri-
mãrile lui concrete fiind pofta, ºi cã aceastã
cunoaºtere vine prin Lege. Pavel a prezentat
cum stau lucrurile. Pãcatul, ca principiu care
locuieºte în mine, a luat prilejul (lit., „a luat
startul“ [aphormçn, o bazã pentru operaþiuni
militare sau pentru o expediþie]) ºi a fãcut sã
se nascã în mine prin porunca (cf. Rom.
7:11) tot felul de pofte. Legea nu este cauza
pãcatului; principiul sau natura pãcatului
dintr-un om este cauza. Dar cerinþele con-
crete ale legii stimuleazã principiul pãcatului
sã întreprindã acþiuni care încalcã poruncile
ºi conferã acelor acþiuni caracterul de
fãrãdelegi (4:15; cf. 3:20; 5:13b, 20a). Apoi
Pavel a tras concluzia: cãci fãrã Lege,
pãcatul este mort. Acest lucru nu înseamnã
cã pãcatul nu existã fãrã Lege (cf. 5:13), ci cã
este mai puþin activ fãrã Lege, pentru cã
Legea provoacã „patimile pãcatelor“ (7:5).

Este semnificativ faptul cã, începând cu
versetul 7 ºi continuând tot restul capitolului,
apostolul Pavel se întoarce la persoana întâia
singular, prezentându-ºi propria experienþã.
Pânã acum el a folosit persoana a treia, a
doua ºi chiar a întâia plural. Dar acum el
vorbeºte despre propria lui experienþã,
permiþând Duhului Sfânt sã aplice adevãrul
cititorilor sãi.

7:9-12. Unii generalizeazã cuvintele:
Odinioarã, fiindcã eram fãrã Lege, trã-
iam, considerând cã se referã la experienþa

omenirii dintre cãderea în pãcat ºi emiterea
Legii mozaice. Dar aceastã concepþie nu se
bazeazã pe nimic. Este evident faptul cã
apostolul a vorbit din experienþa sa personalã
de copil ºi poate de tânãr, înainte de  cunoaº-
terea ºi înþelegerea semnificaþiei complete
a poruncilor lui Dumnezeu. Afirmaþia: dar
când a venit porunca nu se referã la emi-
terea Legii mozaice, ci la momentul când
Pavel a înþeles în mintea ºi inima sa semnifi-
caþia poruncii („Sã nu pofteºti“) înainte de
convertire. Rezultatul a fost cã pãcatul, ca
principiu, ºi-a fãcut de cunoscut prezenþa ºi
puterea (a înviat) prin faptul cã porunca a
fost încãlcatã. În consecinþã pãcatul i-a prici-
nuit lui Pavel moartea spiritualã (cf. 6:23a)
sub condamnarea judecãþii Legii pe care a
încãlcat-o. Porunca de a nu pofti a fost datã
pentru a-i ajuta pe oameni sã înþeleagã cum
sã trãiascã, dar, de fapt, le-a produs moartea
din cauza pãcatului din inimile umane.

Repetând prezentarea relaþiei dintre pã-
cat ºi poruncã din 7:8, Pavel a afirmat cã
pãcatul l-a amãgit. Fãrã Lege principiul
pãcatului era latent ºi inactiv; dar, folosind
poruncile Legii, el ºi-a demonstrat forþa de a
controla acþiunile oamenilor. Deci pãcatul l-a
înºelat (exçpatçsen, „a abate de la drumul
drept“; cf. 2 Cor. 11:3; 1 Tim. 2:14) ºi l-a
lovit cu moartea (lit., „l-a omorât“), nu fizic,
ci spiritual. Pãcatul este ca un duºman per-
sonal din interior (Gen. 4:7). Legea, în loc sã
fie pãcat (Rom. 7:7), este sfântã, ºi porunca
sã nu pofteºti (care, fiind parte a Legii, repre-
zintã întregul) este sfântã, dreaptã ºi bunã.

7:13. Apoi Pavel a luat în considerare o
altã neînþelegere posibilã în efortul sãu de a
prezenta clar relaþia dintre pãcat ºi Lege.
Luând ultima calitate menþionatã a poruncii
(„bunã“), el a întrebat: Atunci, un lucru bun
mi-a dat moartea? Încã o datã rãspunsul sãu
imediat a fost negarea vehementã (Nicide-
cum, mç genoito; cf. comentariilor de la 3:4),
urmatã de o explicaþie. Pãcatul ca principiu,
nu Legea, a devenit moartea omului (5:12).
Dar pãcatul se foloseºte de poruncã, un
lucru bun, ca agent sau instrument pentru a
continua sã producã moartea într-un om ºi,
din aceastã cauzã, pãcatul se aratã afarã din
cale (lit., „extrem de“) de pãcãtos. Principiul
intern sau natura pãcatului se foloseºte de
porunci concrete ale Legii lui Dumnezeu —
în parte ºi ca întreg; porunca fiind „sfântã,
dreaptã ºi bunã“ — pentru a-ºi manifesta
adevãrata naturã opusã lui Dumnezeu ºi
pentru a-ºi demonstra puterea din interiorul
oamenilor.
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3. CREDINCIOSUL ªI PÃCATUL 
(7:14-25)
7:14. Înþelegerea conflictului care apare

în procesul sfinþirii personale înseamnã a
vedea relaþia dintre un credincios ºi pãcatul
care locuieºte în om. În versetul 14 Pavel a
fãcut tranziþia de la subiectul anterior (v. 7-
13) la cel urmãtor. Afirmaþia: Legea este
duhovniceascã (cf. v. 12) nu este numai con-
cluzia argumentelor anterioare ale lui Pavel,
ci ºi un fapt recunoscut de oameni. Legea
provine de la Dumnezeu care este Duh (Ioan
4:24) ºi exprimã voia lui Dumnezeu pentru
viaþa umanã. Pavel, dându-se pe sine însuºi
exemplu, spune cã problema este cã eu sunt
pãmântesc (sarkinos, „carnal, fãcut din
carne“). În plus, el era vândut rob (timpul
perf., „am fost vândut ºi am rãmas în acea
stare“) pãcatului (lit., „sub pãcat“; cf. „sub
pãcat“ din Rom. 3:9). 

Relatându-ºi propria experienþã în 7:14-
25, Pavel a folosit consecvent timpul prezent,
deºi înainte a folosit imperfectul ºi aoristul.
Este evident faptul cã îºi prezintã conflictul
actual, de creºtin, cu pãcatul care locuieºte în
el ºi eforturile lui continue de a-ºi controla
viaþa de zi cu zi. Afirmaþia: „vândut rob pãca-
tului“ (sau „sub pãcat“) prezintã o persoanã
neregeneratã; dar pãcatul locuieºte de aseme-
nea ºi într-un credincios, care este încã supus
pedepsei pãcatului sub aspectul morþii fizice.
Ca rezultat, pãcatul interior continuã sã
pretindã cã are drept de proprietate asupra
omului, chiar ºi dupã ce acesta a devenit
creºtin.

7:15-17. La început Pavel mãrturiseºte:
Cãci nu ºtiu ce fac (lit., „Ceea ce fac nu
ºtiu“). El era ca un bãieþel al cãrui rãspuns
cinstit la întrebarea de ce a fãcut ceva rãu a
fost: „Nu ºtiu.“ Faptele unei persoane sunt
dictate de ceva sau de cineva din afara lui,
lucru pe care el nu îl înþelege ºi nu-l poate
explica. Pavel a continuat sã prezinte impasul
în care se afla: nu fac ce vreau (lit., „Cãci
ceea ce doresc, aceea nu fac“, prassô), ºi,
dimpotrivã, fac ce urãsc (lit., „Ceea ce urãsc,
aceea fac“, poiô). În acest verset nu se poate
spune pe care dintre cele douã verbe din
greacã traduse prin „fac“ se pune accent mai
mare (cu toate cã aceastã diferenþã este sem-
nificativã în alte locuri), pentru cã ordinea
apariþiei acestor douã verbe este schimbatã în
versetul 19. Aceastã afirmaþie poate fi fãcutã
de o persoanã neregeneratã în cele mai înalte
momente morale ºi etice ale sale, dar poate fi
spusã ºi de o persoanã regeneratã. Acesta nu
este un motiv sã tragem concluzia cã Pavel

nu îºi prezintã propria experienþã de credin-
cios. Pavel a spus: mãrturisesc prin aceasta
cã Legea este bunã. Cuvântul grecesc tradus
„bunã“ este kalos, „frumos, nobil, excelent“,
în timp ce în versetul 12 cuvântul este
agathç, „util, drept“. Datoritã acestei dovezi,
Pavel a tras concluzia: nu mai sunt eu cel ce
face lucrul acesta (lit., „nu mai produc eu
însumi lucrul acesta“; cf. v. 15) ci pãcatul
care locuieºte în mine. Aceasta nu înseamnã
cã Pavel evitã sã-ºi asume responsabilitatea
personalã a faptelor sale; el a vorbit despre
conflictul dintre dorinþele lui ºi pãcatul din el.

7:18-20. Experienþa lui Pavel l-a convins
cã „Legea este bunã“ (v. 16). Dar el a mai tras
concluzia: ªtiu, în adevãr, cã nimic bun nu
locuieºte în mine. Apoi s-a grãbit sã explice
cã prin expresia „în mine“ s-a referit la firea
lui pãmânteascã (sarki, „carne, fire“, cf. v. 5,
25). Nu este vorba de trupul fizic sau mate-
rial, ci de principiul pãcatului care se mani-
festã prin mintea ºi trupului omului.

Ca dovadã a acestei concluzii, Pavel a
explicat: pentru cã, ce-i drept, am voinþa sã
fac binele („pentru cã dorinþa este prezentã în
mine“ [sau „se aflã lângã mine“]), dar n-am
puterea sã-l fac (lit., „dar a face binele nu
este în mine“). Apoi Pavel a repetat cu uºoare
diferenþe afirmaþia din versetul 15b, iar apoi
în versetul 20 a repetat afirmaþia din versetul
17. Pavel a recunoscut faptul cã, deºi era
credincios, în el locuia pãcatul, ca principiu,
care odinioarã a dispus de el ca un rob ºi care
ºi acum se manifestã prin el determinându-l
sã facã lucruri pe care nu voia sã le facã ºi sã
nu facã lucruri pe care dorea sã le facã. Este
o problemã comunã tuturor credincioºilor.

7:21-23. Pavel era omul care încerca sã
înveþe din experienþele sale, deci, a tras
concluzia: Gãsesc… în mine legea aceasta.
Nu este vorba de Legea mozaicã, desigur, ci
de un principiu dedus din experienþã. De
asemenea, în 8:2, „legea“ (nomos) înseamnã
principiu. Aceastã lege sau principiu este
realitatea permanentã cã rãul se aflã într-un
om care „vrea sã facã“ binele. Pavel susþinea
cu tãrie faptul pe care l-a afirmat: dupã omul
dinãuntru îmi place Legea lui Dumnezeu
(cf. 7:25). („Omul dinãuntru“ este folosit în
NT gr. º i în 2 Cor. 4:16 ºi Ef . 3 :16. )
Desfãtarea în Legea lui Dumnezeu a fost ºi
reacþia psalmistului, afirmatã în mod repetat
în Psalmul 119 (ex., v. 16, 24, 47; cf. Ps. 1:2).
Un credincios are o naturã nouã sau o capa-
citate de a iubi adevãrurile spirituale, datoritã
regenerãrii. Cu toate acestea, recunoscând
faptele experienþei sale, Pavel a spus cã a
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vãzut o altã lege care acþioneazã în interiorul
lui. Aceastã lege este principiul pãcatului.
Pavel l-a numit: „pãcatul care locuieºte în mi-
ne“ (v. 17, 20), „rãul“ care este lipit de mine
(v. 21) ºi „firea pãmânteascã“ (v. 5, 18, 25). 

Acest principiu face permanent douã
lucruri: se luptã împotriva legii primite de
mintea credinciosului ºi îl þine rob legii
pãcatului, care este în mãdularele lui.
Principiul interior al pãcatului duce o cam-
panie militarã permanentã împotriva naturii
noi, încercând sã câºtige victoria ºi controlul
(cf. „rob“ în v. 14, 25 [NIV — n.tr.] ºi „robi“
în 6:17, 19-20) asupra unui credincios ºi
asupra acþiunilor lui. Natura nouã este numitã
legea minþii (noos; cf. 7:25) pentru cã are
capacitatea de a percepe ºi a face judecãþi
morale. Mai mult, în ciuda identificãrii cre-
dinciosului cu moartea ºi învierea lui Isus
Hristos ºi a eforturilor sale de a avea atitu-
dini ºi fapte care sã-L onoreze pe Hristos, el
nu poate rezista prin puterea lui naturii pãca-
tului din el. Dacã luptã singur va experi-
menta în mod repetat înfrângeri ºi frustrãri.

7:24-25. Pavel a exprimat acest senti-
ment de frustrare în exclamaþia sa: O, neno-
rocitul de mine! Este semnificativ faptul cã
felul în care se prezintã Pavel pe el însuºi
face parte din imaginea lui Ioan despre bise-
rica din Laodicea — „nenorocit“ (Apo. 3:17).
Apoi apostolul a întrebat: Cine mã va izbãvi
de acest trup de moarte? Pavel ºi-a dat
seama cã atât timp cât se aflã în trupul sãu
muritor se va confrunta cu principiul interior
al pãcatului ºi va avea parte de înfrângeri
dacã va lupta numai prin puterea lui. Aici el
a scris despre un „trup de moarte“; în Romani
6:6 el a scris despre „trupul pãcatului“.
Aceste expresii înseamnã cã pãcatul acþi-
oneazã prin trupul uman al omului (cf. 6:6,
12-13, 19; 7:5, 23), aducând moarte (6:16,
21, 23; 7:10-11, 13; 8:10). Rãspunsul lui
Pavel la aceastã întrebare a fost triumfal ºi
imediat: Mulþãmiri fie aduse lui Dumnezeu,
prin Isus Hristos, Domnul nostru! În rãs-
punsul lui, Pavel a privit la victoria finalã a
lui Isus Hristos pentru poporul Sãu. La fel cum
credincioºii sunt identificaþi cu El în moartea
ºi învierea Lui prin credinþã aici ºi acum, ei
vor fi uniþi cu Domnul lor înviat ºi înãlþat
pentru toatã eternitatea în trupuri noi, elibe-
rate pentru totdeauna de prezenþa pãcatului
(8:23; Fil. 3:20-21). Între timp, în aceastã
viaþã, Pavel a tras concluzia: Astfel, deci, cu
mintea (noi; cf. noos din Rom. 7:23), eu
slujesc (lit., „eu slujesc ca un sclav“) legii lui
Dumnezeu; dar cu firea pãmânteascã

(sarki, „carne, trup“; cf. v. 5, 18, unde sarki,
de la sarx este tradus tot „firea pãmânteas-
cã“), slujesc legii pãcatului (cf. „vândut rob
pãcatului“, v. 14). În timp ce aºteaptã elibe-
rarea de prezenþa pãcatului, credincioºii încã
mai trec prin conflicte între mintea lor rege-
neratã (sau natura, capacitãþile lor noi) ºi
natura sau capacitãþile lor pãcãtoase.

D. Puterea pentru sfinþire (8:1-17)
8:1. Se ridicã întrebarea normalã: Tre-

buie sã-ºi petreacã un credincios toatã viaþa
pe pãmânt frustrat de înfrângerile repetate în
faþa pãcatului care locuieºte în el (7:21-25)?
Existã o putere care sã-i asigure victoria?
Rãspunsul la prima întrebare este „nu“, iar
la a doua este „da“. În capitolul 8 Pavel a
prezentat lucrarea Duhului Sfânt al lui
Dumnezeu care locuieºte în credincios ºi este
sursa puterii divine de sfinþire ºi secretul vic-
toriei spirituale în viaþa de zi cu zi. Dar mai
înainte Pavel le-a reamintit cititorilor sãi cã
acum, deci — pentru cã eliberarea este „prin
Isus Hristos, Domnul nostru“ (7:25) — nu
este nici o osândire (katakrima, „pedeapsã“)
pentru cei ce sunt în Hristos Isus, ca rezul-
tat al credinþei lor ºi al identificãrii cu El (cf.
6:13; Ioan 5:24). Ei sunt justificaþi, declaraþi
neprihãniþi, ºi de aceea se aflã în harul Sãu
(Rom. 5:2) ºi nu sub mânia Sa (1:18) ºi au
viaþã eternã (5:17-18, 21). Hristos este sfera
siguranþei pentru toþi cei care sunt identificaþi
cu El prin credinþã. În manuscrisele greceºti
mai bune versetul 8:1 se încheie aici. Cuvin-
tele: „care nu trãiesc dupã îndemnurile firii
pãmânteºti, ci dupã îndemnurile Duhului“ au
fost probabil transcrise din versetul 4.

8:2. În adevãr (gar, „pentru cã“) face
legãtura dintre expresia în Hristos Isus din
acest verset ºi expresia identicã „în Hristos
Isus“ din versetul 1. Dacã 7:7-25 este mãr-
turia lui Pavel despre conflictul lui ca ºi cre-
dincios cu pãcatul interior, atunci expresia
Duhului de viaþã se referã la Duhul Sfânt al
lui Dumnezeu, nu la spiritul noii naturi pe
care o primeºte fiecare credincios. Duhul
Sfânt este Membrul Dumnezeirii care îl
regenereazã pe fiecare credincios (Tit 3:5) ºi
îi aduce viaþã nouã (Ioan 3:5-8), viaþa înviatã
a lui Hristos (Rom. 6:4, 8, 11). Romani 8:2
conþine a doua menþionare a Duhului Sfânt
dupã 5:5, dar El este menþionat de încã 18 ori
pânã la 8:27. Aceastã lege („principiu“; cf.
7:23) m-a izbãvit (timpul aorist din gr.
sugereazã un singur act de eliberare la mân-
tuire) de Legea pãcatului ºi a morþii. Acest
principiu este numit al „pãcatului ºi al morþii“
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pentru cã pãcatul, aºa cum a repetat de mai
multe ori Pavel, produce moartea (5:15, 17,
21; 6:16, 21, 23; 7:10-11, 13; 8:6, 10, 13).
Fiind principiul pãcatului , el se opune
Duhului; ca principiu care aduce moartea, el
este diferit de asemenea de Duhul care
dãruieºte viaþã. Pronumele tradus „m-a“ este
în alte manuscrise greceºti „ne-a“, iar în altele
„te-a“. Diferenþa este accidentalã; adevãrul
afirmat se aplicã fiecãrui credincios.

8:3-4. Afirmând realitatea libertãþii,
Pavel explicã apoi cum este realizatã ea. El a
afirmat iarãºi imposibilitatea obþinerii elibe-
rãrii de pãcat prin intermediul Legii (moza-
ice). Acest lucru nu înseamnã cã Legea nu
avea putere în ea însãºi (aºa cum sugereazã
multe traduceri), pentru cã ea a fost bunã
(7:12), ci înseamnã cã firea pãmânteascã
era cauza pentru care Legea nu putea elibera
de pãcat. Cuvintele „firea pãmânteascã“
traduc cuvântul sarx (lit., „carne, trup“) care
poate însemna fie depravarea pãcãtoasã, fie
slãbiciunea umanã (cf. 7:5, 18, 25; 8:4-5, 8-9,
12-13).

Dar Dumnezeu a realizat eliberarea de
pãcat trimiþând… pe însuºi Fiul Sãu într-o
fire asemãnãtoare cu a pãcatului (lit.,
„asemãnãtoare cu trupul pãcatului“). Isus a
fost trimis nu în firea pãcãtoasã, ci într-o fire
asemãnãtoare cu ea. Natura Lui umanã a fost
protejatã ºi scutitã de principiul interior al
pãcatului care le-a chinuit pe toate celelalte
fiinþe umane de la Adam încoace (cf. Luca
1:35). De asemenea, El a fost trimis din pri-
cina pãcatului (lit., „privitor sau din cauza“
fiind traducerea expresiei peri hamartia, spre
deosebire de NIV: „sã fie o jertfã pentru
pãcat“). Cu alte cuvinte, El a venit sã facã
ceva în legãturã cu pãcatul. Ceea ce a fãcut El
a fost cã l-a condamnat; prin moartea Sa pe
cruce, El a osândit pãcatul (katekrinen, „a
pronunþat o sentinþã juridicã împotriva lui“;
cf. katakrima, „pedeapsã“, Rom. 8:1), deci
cei care sunt în Hristos nu sunt condamnaþi.
Scopul acestei condamnãri a fost ca porunca
Legii — trãirea unei vieþi sfinte (Lev. 11:44-
45; 19:2; 20:7) — sã fie împlinitã în noi,
credincioºii, care trãim nu dupã îndemnu-
rile firii pãmânteºti, ci dupã îndemnurile
Duhului. Soluþia eliberãrii de puterea pãca-
tului este prin moartea lui Isus Hristos, dar
experimentarea ei în viaþa de zi cu zi se reali-
zeazã prin puterea Duhului Sfânt de a contro-
la fiinþele noastre.

8:5-8. În aceste versete Pavel a rãspuns
unei întrebãri implicite: Ce înseamnã sã
trãieºti dupã îndemnurile firii pãmânteºti

ºi sã trãieºti dupã îndemnurile Duhului? El a
explicat cã prima expresie înseamnã a umbla
dupã lucrurile firii pãmânteºti („gândesc la
cele ale cãrnii“, GBV; phronousin, timpul
prez. „continuã sã se gândeascã sau sã aspire
la lucrurile firii pãmânteºti“). Un necredin-
cios este preocupat numai de interesele sale
pãcãtoase ºi nu se gândeºte la Dumnezeu.
Exact opusul este adevãrat cu privire la cei
ce trãiesc dupã îndemnurile Duhului. Ei
aspirã sau umblã dupã lucrurile Duhului.
Natura pãcãtoasã ºi Duhul care locuieºte în
credincioºi se aflã în conflict (Gal. 5:17).

Dar ce deosebire existã dacã un om se
gândeºte la lucrurile firii pãmânteºti sau ale
Duhului? Pavel explicã din nou. Umblarea
(phronçma, „mod de a gândi, aspiraþii“; cf.
Rom. 8:6b-7) dupã lucrurile firii pãmân-
teºti (tçs sarkos; „a cãrnii, trupului“) este
moarte, adicã echivalentã cu moartea sau
care duce la moarte în toate formele ei (fizicã
ºi spiritualã). Pe de altã parte, umblarea
(phronçma, „mod de a gândi, aspiraþii“)
dupã lucrurile Duhului este viaþã (viaþa
înviatã eternã) ºi pace aici, imediat (5:1) ºi
dincolo. În 8:7-8 Pavel vorbeºte numai
despre lucrurile firii pãmânteºti (phronçma
tçs sarkos, „mod de a gândi, aspiraþii ale
naturii pãcatului“; cf. v. 6) pentru a explica de
ce a spus (v. 6) cã sfârºeºte în moarte: (1) este
vrãjmãºie împotriva lui Dumnezeu (cf.
5:10); (2) nu se supune (timpul prez., „nu se
supune continuu“) Legii lui Dumnezeu; ºi
(3) nu poate sã se supunã. Rezultatul este:
cei ce sunt pãmânteºti, nu pot (timpul prez.,
„nu sunt în stare“) sã placã lui Dumnezeu.
Oamenii nemântuiþi trãiesc vieþi complet lip-
site de viaþã ºi capacitate spiritualã. Atunci,
un credincios care cedeazã naturii sale pãcã-
toase se poartã ca ºi cel nemântuit (cf. 1 Cor.
3:3).

8:9-11. Dupã ce a vorbit obiectiv despre
douã tipuri de persoane, Pavel se adreseazã
acum direct cititorilor sãi. Voi însã nu mai
sunteþi pãmânteºti, ci duhovniceºti, dacã
(eiper, „dacã, aºa cum este cazul“; cf. v. 17)
Duhul lui Dumnezeu (lit., „Dar voi nu sun-
teþi în firea pãmânteascã, ci în Duhul)
locuieºte (timpul prez., „locuieºte continuu“)
într-adevãr în voi (cf. v. 11). Duhul Sfânt
care locuieºte într-un credincios îi dã o viaþã
total diferitã (2 Cor. 5:17). Dar ºi aspectul
opus este adevãrat: Dacã n-are cineva Du-
hul lui Hristos, nu este al Lui (lit., „acesta
nu este al Lui“). Deoarece numai Duhul Sfânt
dã viaþã spiritualã, o persoanã nu poate avea
o relaþie cu Hristos fãrã Duhul.
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Schimbarea titlului din „Duhul lui Dum-
nezeu“ în „Duhul lui Hristos“ este un argu-
ment al dumnezeirii lui Isus Hristos. Aceastã
afirmaþie clarificã de asemenea faptul cã
prezenþa interioarã a Duhului Sfânt este sem-
nul de identificare al unui credincios în Isus
Hristos (cf. 1 Ioan 3:24; 4:13). Un alt fapt
semnificativ este cã Romani 8:10 pune sem-
nul egal între prezenþa interioarã a lui Hristos
(Hristos este în voi) ºi prezenþa interioarã a
Duhului Sfânt (v. 9, 11). Acest lucru este o
dovadã în plus a doctrinei biblice a Trinitãþii.
Versetul 10, la fel ca versetele 9b ºi 11, este o
afirmaþie condiþionalã, care în greacã presu-
pune cã este îndeplinitã condiþia; sensul cuvân-
tului dacã poate fi: „din moment ce“ sau
„pentru cã“. Drept rezultat al prezenþei inte-
rioare a lui Hristos, trupul vostru, da, este
supus morþii (cf. 7:24), din pricina pãcatu-
lui; dar duhul vostru este viu, din pricina
neprihãnirii. Datoritã neprihãnirii atribuite
de Dumnezeu, un credincios este viu din
punct de vedere spiritual. Viaþa eternã, spiri-
tualã a lui Dumnezeu este implantatã prin
prezenþa interioarã a Duhului Sfânt ºi a lui
Isus Hristos aici ºi acum, chiar dacã trupul
unui credincios este muritor.

Apoi Pavel a scris despre o promisiune
chiar ºi mai bunã (8:11). Deoarece Dumne-
zeu L-a înviat pe Isus dintre cei morþi (cf.
4:24; 6:4), Dumnezeu le promite credincio-
ºilor în care locuieºte… Duhul Sãu (cf. 8:9)
cã va învia ºi trupurile lor muritoare din
pricina Duhului Sãu. Cu alte cuvinte,
Dumnezeu promite viaþa înviatã spiritualã
acum (6:4, 8, 11) pentru trupul muritor al
fiecãrui credincios ºi înviere fizicã în viitor
pentru acest trup muritor (6:5; 1 Cor. 6:14;
15:42, 53; 2 Cor. 4:14).

8:12-14. Pavel a dedus o concluzie ºi o
aplicaþie din discuþia sa anterioarã. Aºa dar
avem o „datorie“. Responsabilitatea fiecãrui
credincios este una pozitivã — sã trãiascã
fiecare zi sub controlul ºi puterea Duhului
Sfânt. Dar mai întâi Pavel exprimã acest
adevãr sub aspectul lui negativ: noi nu mai
datorãm nimic firii pãmânteºti, ca sã trã-
im dupã îndemnurile ei. Fiecare creºtin
trebuie sã refuze sã urmeze înclinaþiile ºi
dorinþele naturii lui pãcãtoase. El trebuie sã
respingã eforturile acelei naturi de a-ºi
impune modul de viaþã asupra lui (cf. Tit
2:12). Motivul este cã un mod pãcãtos de
viaþã duce la moarte. Acest lucru nu sugerea-
zã faptul cã un credincios care pãcãtuieºte
este pus în faþa pericolului morþii eterne în
Iad, ci faptul cã nu se va bucura de viaþa lui

spiritualã. El se aseamãnã cu o persoanã
nemântuitã (1 Cor. 3:1-4) ºi nu va putea sã se
bucure de prezenþa interioarã a Duhului. Veþi
muri este literal „sunteþi pe cale de a muri“
sau „sunteþi pe punctul de a muri“.

Pe de altã parte, dacã, prin Duhul, fa-
ceþi sã moarã (timpul prez., „puneþi în mod
continuu în moarte“) faptele trupului, veþi
trãi. Câteva manuscrise greceºti au „firii
pãmânteºti“ în loc de „trupului“. Dar trupul
este instrumentul prin care se manifestã
natura pãcãtoasã a omului (Rom. 6:6, 13). Un
credincios poate pune în moarte pãcatele
vieþii lui trecute numai prin puterea Duhului
Sfânt (cf. Ef. 4:22-31; Col. 3:5-9). La aceas-
ta s-a referit Pavel când a spus: „socotiþi-vã
morþi faþã de pãcat“ (6:11).

Apoi Pavel ºi-a continuat explicaþia. Toþi
cei ce sunt cãlãuziþi (timpul prez., „sunt
cãlãuziþi continuu“) de Duhul lui Dumnezeu
sunt fii ai lui Dumnezeu. Mulþi cercetãtori ai
Bibliei nu vãd nici o diferenþã între cuvântul
tradus „fii“ în 8:14 ºi cuvântul tradus „copii“
în versetul 16. Totuºi, în versetul 16 prezenþa
interioarã a Duhului Sfânt atestã relaþia cre-
dinciosului cu Dumnezeu prin naºtere (tekna,
„copii“, este lit., „cei nãscuþi“). Dar în verse-
tul 14 controlul ºi cãlãuzirea Duhului Sfânt
atestã privilegiile credinciosului în familia
lui Dumnezeu ca „fiu“ (huios înseamnã un
copil suficient de matur pentru a prelua privi-
legiile ºi responsabilitãþile familiei). Un fiu
din familia lui Dumnezeu este condus de
Duhul Sfânt.

8:15-17. Prin contrast cu controlul exer-
citat de pãcat, care înrobeºte pânã la produ-
cerea sentimentului de fricã, credincioºii au
primit un duh de înfiere. Cuvântul tradus
„înfiere“ (huiothesias) înseamnã „a acorda
locul de fiu“ ºi este frecvent tradus prin
„adopþie“ („înfierea“, de ex. în v. 23). Cre-
dincioºii sunt fii adoptaþi (Gal. 4:5; Ef. 1:5),
nu sclavi (Gal. 4:7); deci nu trebuie sã fie
robii pãcatului sau ai fricii. În timpul Noului
Testament fiii adoptaþi se bucurau de aceleaºi
privilegii ca ºi fiii naturali. Deci, în loc de a
se lãsa înjosiþi de poziþia de robi ai pãcatului
ºi ai fricii, creºtinii se pot apropia de Dumne-
zeu într-un mod intim, numindu-L „Ava!
adicã: Tatã!”. „Ava“ este transliteraþia gre-
ceascã ºi englezeascã (ºi româneascã; n. tr.) a
cuvântului aramaic pentru tatã (folosit în altã
parte în NT numai în Mar. 14:36; Gal. 4:6).
Pe lângã faptul cã sunt adoptaþi în familia lui
Dumnezeu ca fii, credincioºii sunt ºi copiii Sãi
(tekna, „cei nãscuþi“) prin naºterea din nou
(Ioan 1:12; 1 Ioan 3:1-2). Iar Însuº Duhul,
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care dã viaþã credincioºilor, adevereºte îm-
preunã (nu lor) cu duhul lor realitatea
naºterii din nou.

În multe familii copiii moºtenesc averea
pãrinþilor lor; fiecare copil este un moºtenitor
ºi copiii sunt împreunã co-moºtenitori.
Într-un mod similar, deoarece creºtinii sunt
copii ai lui Dumnezeu, ei sunt ºi moºteni-
tori (cf. Gal. 4:7), ºi împreunã moºtenitori
cu Hristos. Ei sunt beneficiarii tuturor
binecuvântãrilor spirituale (Ef. 1:3) acum, iar
în viitor ei vor avea parte împreunã cu
Domnul Isus de toate bogãþiile Împãrãþiei lui
Dumnezeu (Ioan 17:24; 1 Cor. 3:21-23). Dar
a  avea parte de toate aceste lucruri împreunã
cu Isus Hristos înseamnã mai mult decât anti-
ciparea gloriilor cerului. Pentru Isus Hristos
a însemnat suferinþã, suportarea abuzurilor ºi
rãstignirea; de aceea a fi moºtenitori împre-
unã cu Hristos înseamnã pentru credincioºi
sã „sufere“ împreunã cu El (cf. Ioan 15:20;
Col. 1:24; 2 Tim. 3:12; 1 Pet. 4:12). Credin-
cioºii suferã în realitate împreunã cu Hristos:
dacã… cu adevãrat traduce cuvântul eiper,
care înseamnã „dacã, aºa cum este cazul“
(cf. Rom. 8:9). Apoi, dupã suferinþe, ei vor
fi proslãviþi împreunã cu El (2 Tim. 2:12;
1 Pet. 4:13; 5:10).

E. Scopul sfinþirii (8:18-27)
8:18. Într-un sens acest verset este

concluzia paragrafului precedent în care
credincioºii sunt asiguraþi de statutul lor de
moºtenitori ai gloriei viitoare a lui Hristos.
Cu toate acestea, Pavel le-a aduce aminte
cititorilor sãi faptul cã împãrtãºirea gloriei
viitoare a lui Hristos înseamnã a-I împãrtãºi
ºi suferinþele în viaþa aceasta. Dar, dupã
analizarea atentã a lucrurilor (Logizomai, Eu
socotesc), Pavel a tras concluzia cã sufe-
rinþele din vremea de acum sunt cu mult
depãºite ca valoare de slava viitoare, care
are sã fie descoperitã faþã de noi (ca ºi în
noi ºi prin noi). Aceastã glorie viitoare este
atât de mãreaþã încât, prin comparaþie, sufe-
rinþele prezente sunt nesemnificative. De
asemenea, gloria este pentru eternitate, în
timp ce suferinþele sunt temporare ºi uºoare
(2 Cor. 4:17). Desigur cã acest adevãr îi poate
ajuta pe credincioºi când îndurã necazuri.
Romani 8:18 mai serveºte ºi ca subiect
pentru discuþia care urmeazã despre relaþia
dintre credincioºi ºi întreaga Creaþie, atât în
privinþa suferinþelor cât ºi a gloriei viitoare.

8:19-21. Interdependenþa dintre om
ºi creaþia fizicã din care el face parte ºi în
care trãieºte este stabilitã în sentinþa de

condamnare pronunþatã împotriva lui Adam
dupã cãderea în pãcat (Gen. 3:17-19). În
Romani 8:19-21 Pavel demonstreazã faptul
cã aceastã relaþie are un aspect viitor prin
raportare la planul lui Dumnezeu de mântuire
a oamenilor. El a afirmat: firea aºteaptã cu o
dorinþã înfocatã (lit., „aºteptarea forþatã“
[apokaradokia este folosit numai încã o datã
în NT, în Fil.1:20] a Creaþiunii care continuã
cu intensitate“) descoperirea fiilor lui Dum-
nezeu. Verbul tradus prin „aºteaptã“ (apekde-
chomai) este folosit de ºapte ori în Noul
Testament, de fiecare datã referindu-se la
revenirea lui Hristos (Rom. 8:19, 23, 25;
1 Cor. 1:7; Gal. 5:5, Fil. 3:20; Evr. 9:28).
Descoperirea fiilor lui Dumnezeu va avea loc
la revenirea lui Hristos dupã ai Sãi. Ei vor
avea parte de gloria Lui (Rom. 8:18; Col.
1:27; 3:4; Evr.2:10) ºi vor fi transformaþi
(8:23). Întreaga natura (neînsufleþitã ºi însu-
fleþitã) este personificatã ca aºteptând cu
înfocare acea perioadã.

Motivul acestei aºteptãri pline de nerãb-
dare este prezentat în versetul 20. Cãci firea
a fost supusã deºertãciunii. Cuvântul gre-
cesc mataiotçti („inutilitate, slãbiciune, lipsit
de scop“; cf. Ef. 4:17; 2 Pet. 2:18) descrie
schimbarea ºi „stricãciunea“ (cf. Rom. 8:21)
care afecteazã toatã lucrurile. Nu a fost o
supunere de voie, pentru cã lumea creatã a
fost afectatã nu de voie. A fost vorba de un
decret al lui Dumnezeu, Creatorul suveran,
Cel ce a supus-o. (Referinþa este la Dumne-
zeu, nu, aºa cum au sugerat unii, la Adam.)
Totuºi supunerea s-a fãcut cu nãdejdea,
adicã cu anticiparea unei zile viitoare, când
„frustrarea“ va fi îndepãrtatã (cf. 24-25).
Dumnezeu a judecat  întreaga creaþie împre-
unã cu oamenii pentru pãcatul lor (Gen. 3:14,
17-19).

Când planul lui Dumnezeu de mântuire
a oamenilor se va încheia ºi copiilor lui
Dumnezeu li se va oferi posibilitatea sã
experimenteze împreunã slobozenia slavei
faþã de pãcat, de Satan ºi de degradarea
fizicã, atunci creaþia va fi izbãvitã din robia
stricãciunii. Dumnezeu a blestemat creaþia
fizicã ca parte a judecãrii oamenilor pentru
pãcat din cauza poziþiei ºi autoritãþii omului
asupra creaþiei, ca reprezentant al lui Dum-
nezeu (Gen. 1:26-30; 2:8, 15). În mod similar,
pentru cã planul lui Dumnezeu de mântuire
a oamenilor se referã la o fãpturã nouã
(2 Cor. 5:17; Gal. 6:15), lumea fizicã va fi
ºi ea recreatã (Apo. 21:5). Acest lucru se va
întâmpla în douã etape. Prima etapã va fi
restaurarea cosmosului prezent în conjuncþie
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cu revenirea Domnului Isus pe pãmânt ºi
întemeierea Împãrãþiei mesianice pe pãmânt
(Is. 11:5-9; 35:1-2, 5-7; 65:20, 25; Amos
9:13). A doua etapã va fi crearea unui „cer
nou“ ºi a unui „pãmânt nou“ (Apoc. 21:1; cf.
2 Pet. 3:7-13).

8:22-23. Într-un sens versetul 22 este o
concluzie adecvatã a paragrafului precedent,
prezentând pe scurt starea blestematã a
creaþiei fizice. Pavel a spus: Dar ºtim (oida-
men, o stare continuã de cunoaºtere care
provine din percepere) cã pânã în ziua de
azi, toatã firea suspinã ºi sufere durerile
naºterii (lit., „continuã sã suspine împreunã
ºi sã sufere împreunã durerile naºterii“)
Prezenþa cuvântului „împreunã“ în aceastã
traducere literalã nu îi include pe credincioºii
în Hristos, care sunt menþionaþi în mod spe-
cific în versetul 23, ci se referã la diverse
pãrþi ale creaþiei naturale. În acelaºi timp ver-
setul 22 introduce acest paragraf nou, care
prezintã speranþa eliberãrii viitoare de sufe-
rinþele de sub blestemul pãcatului.

Pavel a început aceastã secþiune refe-
rindu-se la „suferinþele din vremea de acum“
(v. 18), un subiect la care s-a întors în verse-
tul 23. Despre credincioºi se spune cã au cele
dintâi roade ale Duhului. Este o utilizare
apoziþionalã a genitivului ºi înseamnã cã
Duhul Sfânt reprezintã „cele dintâi roade“
(aparchçn) ale lucrãrii lui Dumnezeu de
mântuire ºi recreare a credincioºilor. În altã
parte Duhul este numit „arvuna (prima ratã
a unei plãþi) care garanteazã moºtenirea
noastrã“ (Ef. 1:14; cf. 2 Cor. 1:22), o idee
similarã. „Cele dintâi roade“ ale unui agricul-
tor erau primele roade coapte culese. Aceste
roade reprezentau anticiparea ºi promisiunea
cã o recoltã mai bogatã va veni. Într-un mod
similar Dumnezeu Duhul Sfânt, locuind în
credincioºi, reprezintã anticiparea faptului cã
ei se vor bucura de mult mai multe binecu-
vântãri, inclusiv trãirea în prezenþa lui
Dumnezeu, pentru totdeauna.

Trecând prin „suferinþele din vremea de
acum“ (Rom. 8:18) noi, credincioºii, la fel
ca ºi creaþia, suspinãm în noi (cf. v. 22;
2 Cor. 5:2) în timp ce aºteptãm (din apekde-
chomai, acelaºi cuvânt folosit în legãturã cu
creaþia în Rom. 8:19 ºi cu manifestarea sper-
anþei din v. 25) înfierea, identificatã cu rãs-
cumpãrarea trupului nostru. Cuvântul „în-
fierea“ (huiothesian, „a acorda locul de fiu“,
v. 15) prezintã relaþia legalã a unui credincios
cu Dumnezeu ca rezultat al harului lui Dum-
nezeu primit prin credinþã. (Totuºi, regene-
rarea prezintã relaþia unui credincios cu

Dumnezeu ca rezultat al naºterii din nou.)
Israel a fost înfiat de Dumnezeu (9:4), o
realitate care provine fãrã îndoialã din legã-
turile legãmântului lor cu Dumnezeu (Deut.
7:6-9). Într-un sens fiecare credincios a pri-
mit deja înfierea pentru cã are „un duh de
înfiere“ (Rom. 8:5) ºi este un fiu al lui
Dumnezeu (Gal. 4:6-7). În acelaºi timp, aºa
cum afirmã Romani 8:23, credincioºii anti-
cipeazã încã înfierea lor completã, despre
care se spune cã este „rãscumpãrarea“
(apolytrôsin; etimologic cuvântul gr. se
referã la punerea în libertate, eliberarea sau
dezrobirea obþinutã prin plata unei rãs-
cumpãrãri [lytron]; cf. comentariilor de la
3:24) trupurilor lor. Acest lucru este numit
descoperirea fiilor lui Dumnezeu (8:19) ºi
„slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu“
(v. 21). Ea va avea loc la Rãpirea Bisericii
când credincioºii vor fi înviaþi ºi transformaþi
primind trupuri glorioase (1 Cor. 15:42-54;
2 Cor. 5:1-5; Fil. 3:20-21; 1 Tes. 4:13-18).
Pavel a numit acea zi „ziua rãscumpãrãrii“
(Ef. 4:30).

8:24-25. Dumnezeu a promis cã trupul
unui credincios va fi în cele din urmã elibe-
rat de pãcat ºi de efectele lui prin lucrarea
Fiului Sãu. Cei care rãspund prin credinþã
acestei promisiuni au nãdejdea, aºteptarea
plinã de încredere a acestei rãscumpãrãri a
trupului (cf. Gal. 5:5). Acesta este pasul final
al mântuirii în anticiparea faptului cã am fost
mântuiþi. Rãscumpãrarea trupului (Rom.
8:23) este evident cã nu a avut loc (pentru cã
ce se vede, se mai poate nãdãjdui?) dar este
nãdãjduitã ºi mult aºteptatã (aºteptãm pro-
vine din apekdechomai; cf. v. 19, 23) cu rãb-
dare (cu rãbdare este lit., „prin rãbdare“) în
suferinþele actuale (v. 18).

8:26-27. Aceste versete scot în evidenþã
faptul cã oamenii credincioºi nu rãmân sin-
guri, ca sã bazeze pe propriile resurse, în
suferinþele (v. 18) ºi în suspinele lor (v. 23).
Duhul ne ajutã (timpul prez. „continuã sã ne
ajute“) în (în gr. nu existã cuvintele traduse
prin „ne… în“) slãbiciunea noastrã. Acest
lucru nu înseamnã cã Duhul îi ajutã ocazio-
nal pe creºtini atunci când ei sunt slabi; starea
lor este una de slãbiciune, ºi Duhul îi ajutã în
mod permanent. Cuvântul grecesc pentru
slãbiciune (astheneia) se poate referi la inca-
pacitate fizicã, emoþionalã ºi spiritualã (cf.
comentariilor de la Iac. 5:14), fapt evidenþiat
de folosirea verbului „suspinãm“ (Rom.
8:23). „Ajutã“ este traducerea lui synantilam-
banetai, un cuvânt bogat care sugereazã
imaginea unui om  care îl ajutã pe alt om sã
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poarte o povarã grea. (În NT mai este folosit
numai în Luca 10:40.)

O dovadã a slãbiciunii noastre este faptul
cã nu ºtim cum trebuie sã ne rugãm (lit.,
„pentru ce lucruri necesare sã ne rugãm“). Nu
reuºim sã ne rugãm în mod adecvat nici în
privinþa conþinutului, nici a modalitãþii de a
ne ruga, dar însuºi Duhul vine în ajutor ºi
mijloceºte (timpul prez. „continuã sã mijlo-
ceascã“) pentru noi cu suspine negrãite.
Creaþia suspinã (Rom. 8:22), credincioºii
suspinã (v. 23) ºi Duhul face acelaºi lucru.
Acest lucru nu are nimic de a face cu vorbirea
în limbi, aºa cum sugereazã unii. Suspinele
aparþin Duhului Sfânt, nu credincioºilor, ºi nu
sunt exprimate în cuvinte. Ajutorul dat de
Duhul (v. 26) este faptul cã mijloceºte.
„Mijloceºte“ este traducerea lui hyperentyn-
chanei, care apare numai aici în Noul Testa-
ment; el înseamnã „a se apropia de cineva sau
a apela la cineva“. Cel ce cerceteazã inimile
este Dumnezeu (1 Sam. 16:7; Evr. 4:13) ºi El
ºtie (oiden, „a cunoaºte intuitiv sau prin per-
cepere“) care este nãzuinþa Duhului; pen-
tru cã El mijloceºte (entynchanei; cf. Rom.
8:26) pentru sfinþi dupã voia lui Dumne-
zeu. Cu toate cã nu sunt exprimate cuvintele
Duhului, Tatãl ºtie ce gândeºte Duhul. Este
o afirmaþie interesantã despre omniscienþa
Tatãlui ºi intimitatea din Trinitate. Domnul
Isus mijloceºte permanent pentru credincioºi
în prezenþa lui Dumnezeu (v. 34; Evr. 7:25),
iar Duhul Sfânt mijloceºte de asemenea
pentru ei! Deºi credincioºii nu ºtiu pentru ce
sã se roage ºi cum sã-ºi formuleze cererile,
Duhul dã glas acestora pentru ei.

F. Certitudinea sfinþirii (8:28-39)
Aceastã secþiune despre doctrina sfinþirii

credinciosului (v. 28-39) este o continuare
logicã a discuþiei despre scopul ºi finalitatea
sfinþirii (v. 18-27). A discuta despre scopul
sfinþirii — speranþa credinciosului, care aº-
teaptã cu dorinþã înfocatã ºi rãbdare — este
inutil dacã nu ne dãm seama cã acest scop
este sigur. Dumnezeu a asigurat aceastã cer-
titudine ºi confirmã speranþa credinciosului,
din moment ce sfinþirea de la începutul ei
prin regenerare ºi pânã la încheierea ei prin
glorificare este esenþialmente lucrarea lui
Dumnezeu, pe care credincioºii ºi-o însuºesc
prin credinþã (cf. Fil. 1:6).

8:28. Credincioºii, începe Pavel, cunosc
certitudinea sfinþirii ºi aceastã cunoaºtere
este obþinutã prin capacitatea spiritualã de
a percepe. Noi, creºtinii, ºtim în mod intuitiv
(oidamen) — chiar dacã nu înþelegem

întotdeauna pe deplin ºi nu experimentãm
practic acest lucru — cã toate lucrurile
lucreazã împreunã spre binele celor ce
iubesc pe Dumnezeu (lit., „pentru cei care Îl
iubesc pe Dumnezeu El lucreazã astfel încât
toate lucrurile sã ducã împreunã la bine“).
Lucrurile în sine pot sã nu fie bune, dar
Dumnezeu le armonizeazã pentru binele final
al credinciosului, pentru cã scopul Sãu este
sã-i aducã într-o stare de perfecþiune în
prezenþa Sa (cf. Ef. 1:4; 5:27; Col. 1:22; Iuda
24). Chiar ºi adversitãþile ºi necazurile
contribuie la realizarea acestui scop. Timpul
prezent la diateza activã a verbului synergei
(„El [în NIV Dumnezeu este cel care lu-
creazã; n.tr.] lucreazã împreunã“) subliniazã
faptul cã aceasta este o activitate continuã a
lui Dumnezeu. Lucrarea Lui este în favoarea
„celor ce iubesc pe Dumnezeu“, care mai
departe sunt identificaþi prin expresia: celor
ce sunt chemaþi dupã planul Sãu. Este sem-
nificativ faptul cã dragostea unui credincios
pentru Dumnezeu urmeazã chemãrii lui de
cãtre Dumnezeu ºi este fãrã îndoialã rezulta-
tul prezenþei interioare a Duhului Sfânt (cf.
Rom. 5:5; 1 Ioan 4:19). Cuvântul tradus
„planul“ este prothesin, planul sau scopul lui
Dumnezeu (Pavel a folosit acelaºi cuvânt în
Rom. 9:11; Ef. 1:11; 3:11). „Chemaþi“
înseamnã mai mult decât a fi invitat sã-L
primeascã pe Hristos; înseamnã a convoca ºi
a i se da mântuire (cf. Rom. 1:6; 8:30).

8:29-30. Aceste versete conþin explicaþia
lui Pavel despre ce înseamnã ca oamenii sã
fie „chemaþi dupã planul Lui“ ºi despre mo-
tivul pentru care Dumnezeu continuã sã
lucreze pentru ca toate experienþele lor sã
contribuie la beneficiul lor (v. 28). Credin-
cioºii sunt cunoscuþi dinainte de Dumnezeu.
Acest lucru nu înseamnã simpla precunoaº-
tere de cãtre Dumnezeu a ceea ce vor face
credincioºii, ci faptul cã Dumnezeu îi cu-
noaºte dinainte pe ei. De asemenea, precu-
noaºterea divinã nu se l imiteazã la o
cunoaºtere superficialã, ci este o relaþie  plinã
de semnificaþie cu o persoanã pe baza alegerii
lui Dumnezeu (cf. Ier. 1:4-5; Amos 3:2) în
eternitate, înainte de Creaþie. „Dumnezeu
ne-a ales înainte de întemeierea lumii“
(Ef. 1:4).

Aceastã alegere eternã ºi precunoaºtere
înseamnã mai mult decât stabilirea unei rela-
þii între Dumnezeu ºi credincioºi. Din ea mai
face parte ºi scopul sau rezultatul final al
acestei relaþii: pe aceia pe care i-a cunoscut
mai dinainte, i-a ºi hotãrât mai dinainte
sã fie asemenea chipului Fiului Sãu (cf.
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1 Ioan 3:2). Întregul grup care este adus în
relaþie cu Dumnezeu în planul Sãu etern prin
precunoaºterea ºi alegerea divinã este hotã-
rât mai dinainte (proôrisen, „predeterminat,
destinat“; cf. Ef. 1:5, 11). Dumnezeu a deter-
minat dinainte destinul credincioºilor, ºi anu-
me, asemãnarea cu chipul lui Isus Hristos.
Prin toþi sfinþii fãcuþi asemenea lui Hristos
(ultima etapã, completã a sfinþirii), El va fi
înãlþat ca cel întâi-nãscut dintre mai mulþi
fraþi. Isus Hristos cel înviat ºi glorificat va
deveni Capul unei rase noi de oameni purifi-
caþi de toate contactele cu pãcatul ºi pregãtiþi
sã trãiascã etern în prezenþa Sa (cf. 1 Cor.
15:42-49). Fiind „cel întâi-nãscut“, El are
poziþia cea mai înaltã printre ceilalþi (cf. Col.
1:18).

Între începutul ºi finalul planului lui
Dumnezeu existã trei paºi: i-a chemat (cf.
Rom. 1:6; 8:28), i-a socotit neprihãniþi (cf.
3:24, 28; 4:2; 5:1, 9) ºi i-a… proslãvit (cf.
8:17; Col. 1:27; 3:4) ºi în acest proces nici
unul nu este pierdut. Dumnezeu îºi duce la
îndeplinire planul fãrã eºecuri. „Proslãvit“
este la timpul trecut pentru cã acest pas final
este atât de sigur încât în ochii lui Dumnezeu
el este ca ºi fãcut. A fi glorificat este un alt
mod de a spune cã toþi copiii lui Dumnezeu
vor fi „asemenea“ Fiului Sãu; ºi acesta este
„planul“ lui Dumnezeu. Ei nu vor mai fi
„lipsiþi de slava lui Dumnezeu“ (Rom. 3:23).

8:31-32. Este uimitor sã îþi dai seama cã
planul lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor
este un program care se întinde din eterni-
tatea trecutã în eternitatea viitoare ºi pe care
Dumnezeu îl va duce la îndeplinire în mod
perfect. Realizând acest lucru, Pavel a pus
ºapte întrebãri ºi le-a dat rãspunsurile (în v.
31-39) pentru a ne convinge de adevãrul cã
mântuirea eternã a unui credincios este com-
plet sigurã în mâinile lui Dumnezeu. Prima
întrebare are un caracter general: Deci, ce
vom zice noi în faþa tuturor acestor
lucruri? (cf. 4:1; 6:1; 9:14, 30). Rãspunsul
evident în faþa versetelor 8:28-30 este sã spui
„Aleluia“ sau sã rãmâi mut de uimire.

Acest lucru duce la o serie de ºase între-
bãri mai concrete. Prima este: Dacã Dumne-
zeu este pentru noi, cine va fi împotriva
noastrã? Este evident faptul cã Satan ºi
armatele sale demonice sunt împotriva cre-
dincioºilor (cf. Ef. 6:11-13; 1 Pet. 5:8), dar nu
pot sã-i domine ºi sã-i înfrângã pe credin-
cioºi. Dumnezeu este Cel autoexistent ºi
Creatorul suveran ºi, pentru cã El se aflã de
partea credincioºilor, nimeni nu li se poate
opune cu succes. El este atât de hotãrât sã fie

de partea credincioºilor încât n-a cruþat nici
chiar pe Fiul Sãu, ci L-a dat pentru noi
toþi. Cuvântul „cruþat“ (epheisato, din phei-
domai) este acelaºi cuvânt folosit în Sep-
tuaginta în Geneza 22:12, unde Dumnezeu îi
spune lui Avraam: „n-ai cruþat pe fiul tãu.“
Atunci Dumnezeu i-a spus lui Avraam sã-l
cruþe pe Isaac ºi sã jertfeascã un berbec în
locul lui (Gen. 22:2-14), în timp ce Dum-
nezeu L-a dat pe propriul Sãu Fiu ca Jertfã
pentru pãcat (Ioan 1:29). Datoritã acestui
act suprem, cum nu ne va da fãrã platã,
împreunã cu El, toate lucrurile? Deoarece
Dumnezeu a fãcut cel mai mare Sacrificiu
dintre toate, L-a dat pe propriul Sãu Fiu, cu
siguranþã cã El nu va ezita sã dãruiascã cre-
dincioºilor toate celelalte lucruri referitoare
la sfinþirea lor finalã (cf. 2 Pet. 1:3).

8:33-34. Urmãtoarele douã întrebãri
puse de Pavel ºi cãrora tot el le rãspunde,
au caracter juridic sau legal. Cine va ridica
pârã (enkalesei, „a formula o acuzaþie legalã
la tribunal; a aduce acuzaþii“; cf. Fapte 19:40;
23:29; 26:2) împotriva aleºilor lui Dumne-
zeu? Satan este numit „pârâºul“ poporului lui
Dumnezeu (Apoc. 12:10; cf. Zah. 3:1). Acuza-
þiile lui sunt valide, pentru cã se bazeazã pe
pãcãtoºenia ºi pângãrirea credincioºilor. Dar
acuzaþiile lui Satan vor fi respinse la curtea
de judecatã, pentru cã Dumnezeu este Acela
care-i socoteºte neprihãniþi. Judecãtorul
Însuºi declarã persoana acuzatã dreaptã pe
baza credinþei ei în Isus Hristos (Rom. 3:24;
5:1). Ca rezultat toate acuzaþiile sunt respinse
ºi nimeni nu poate aduce o acuzaþie care sã
fie admisã.

Întrebarea înruditã cu cea precedentã
este: Cine-i va osândi? Participiul grecesc
ho katakrinôn poate avea sensul de viitor
(cum este tradus în COR — n.tr.), preferabil
aici. (Cf. katakrima, „condamnare, pedeap-
sã“ în 8:1.) Isus Hristos este Judecãtorul
numit de Dumnezeu (Ioan 5:22, 27; Fapte
17:31), astfel încât Pavel a rãspuns acestei
întrebãri spunând: Hristos. Dar Isus este
chiar Cel în care a crezut credinciosul ca sã
fie mântuit. Mai mult, El este Cel care a
murit — ba mai mult — stã la dreapta lui
Dumnezeu (cf. Luca 22:69; Fapte 2:33; 5:31;
Ef. 1:20; Col. 3:1; Evr. 1:3, 13; 8:1; 10:12;
12:2; 1 Pet. 3:22) ºi mijloceºte pentru noi!
Într-adevãr, Domnul Isus Hristos este
Judecãtorul, dar tot cu El se identificã ºi
fiecare credincios prin credinþã. Ca rezultat,
El este Jertfa credinciosului pentru pãcat (cf.
Rom. 5:8; 8:32), este viaþa lui nouã (un cre-
dincios are parte de viaþa înviatã a lui Hristos;
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6:4 , 8 , 11; Ef . 2 :5-6; Col . 2 :13) es te
Mijlocitorul (cf. Evr. 7:25; ºi Duhul Sfânt
mijloceºte, Rom. 8:26-27) ºi Apãrãtorul lui
(1 Ioan 2:1). Cu siguranþã cã Judecãtorul
nu-i va condamna pe cei care sunt ai Sãi prin
credinþã (cf. Rom. 8:1)!

8:35-37. Ultimele întrebãri ale lui Pavel
se gãsesc în versetul 35: Cine ne va despãrþi
pe noi de dragostea lui Hristos? Contextul
(v. 37, 39) ne aratã cã „dragostea lui Hristos“
este dragostea Lui pentru credincioºi (nu
dragostea lor pentru El; cf. 5:5). Apostolul
prezintã ºapte lucruri pe care le-ar putea
experimenta credinciosul (Pavel le-a experi-
mentat pe toate; 2 Cor. 11:23-28) care s-ar
putea interpune între credincios ºi dragostea
lui Hristos: necazul (thlipsis, „presiune sau
suferinþã“; menþionat des de Pavel în 2 Cor.)
sau strâmtorarea (stenocôria, lit., „îngus-
time“, i.e., a fi înghesuit, încolþit) sau prigo-
nirea sau foametea sau lipsa de îmbrã-
cãminte sau primejdia sau sabia. Aceste
lucruri — prezentate în ordinea creºterii
intensitãþii lor — nu îi despart pe creºtini de
Hristos; în loc de acest lucru, ele fac parte
din „toate lucrurile“ (Rom. 8:28) pe care
Dumnezeu le foloseºte pentru a-i face aseme-
nea Fiului Sãu. Apoi Pavel a citat Psalmul
44:22 pentru a le aminti cititorilor sãi cã în
aceastã viaþã oamenii lui Dumnezeu trebuie
sã înfrunte multe necazuri (cf. Ioan 16:33),
care pentru unii pot merge pânã la martiraj.
În primele zile ale Bisericii în fiecare zi unul
sau mai mulþi creºtini erau martirizaþi sau se
confruntau cu aceastã posibilitate. Persecu-
torii lor nu preþuiau vieþile creºtinilor mai
mult decât vieþile animalelor care erau tãiate.

În toate aceste adversitãþi (cf. „toate
lucrurile“ din Rom. 8:28 ºi „toate lucrurile“
din v. 32 împreunã cu în toate aceste lucruri
din v. 37), în loc sã fie despãrþiþi de dragostea
lui Hristos, credincioºii sunt mai mult decât
biruitori (timpul prez., hypernikômen, „con-
tinuã sã fie biruitori într-o mãsurã mai mare“
sau „continuã sã obþinã o victorie glorioasã“)
prin Acela care ne-a iubit. Isus Hristos ºi
dragostea Lui pentru credincioºi le dã puterea
sã triumfe (cf. 2 Cor. 2:14).

8:38-39. Apoi Pavel ºi-a încheiat discu-
tarea siguranþei credincioºilor în Isus Hristos
ºi certitudinea sfinþirii lor printr-o afirmaþie
pozitivã: Cãci sunt bine încredinþat (timpul
prez., „rãmân convins“; cf. 15:14) cã nimic
nu va fi în stare sã îi despartã pe credincioºi
de dragostea lui Dumnezeu (dragostea lui
Dumnezeu pentru ei, nu dragostea lor pentru
Dumnezeu; cf. v. 35). Lista celor zece lucruri

menþionate de Pavel începe cu moartea, acolo
unde s-a încheiat lista celor ºapte lucruri din
versetul 35. Aceste lucruri din universul lui
Dumnezeu cuprind elementele extreme ale
existenþei (1) moartea ºi (2) viaþa (credin-
cioºii se aflã în prezenþa lui Dumnezeu atât în
moarte [2 Cor. 5:8-9] cât ºi în viaþã); ele-
mentele extreme ale armatelor spirituale cre-
ate: (3) îngerii ºi (4) stãpânirile (îngerii nu
vor, iar demonii nu pot distruge relaþia lui
Dumnezeu cu rãscumpãraþii Sãi); elementele
extreme ale timpului: (5) lucrurile de acum
ºi (6) cele viitoare (nimic cunoscut acum,
ex., greutãþile prezentate în Rom. 8:35, sau
în perioada vitoare necunoscutã); duºmanii
spirituali: (7) puterile (probabil Satan ºi
demonii sãi; cf. Ef. 6:12,; sau poate conducã-
torii umani); elemente extreme ale spaþiului
(8) înãlþimea ºi (9) adâncimea (nimic din
ceea ce aflã deasupra sau dedesubtul nostru
nu se poate abate peste noi de sus sau de jos
pentru a întrerupe legãtura cu dragostea lui
Dumnezeu) ºi (10) nici un lucru din întregul
univers creat. Absolut nimic din „zidire“
(COR marg.; Creaþie, NIV) nu poate distruge
planul Sãu pentru credincioºi în Isus
Hristos. Ce mod sublim de a afirma certi-
tudinea mântuirii credincioºilor!

V. Neprihãnirea lui Dumnezeu 
descoperitã în alegerea suveranã 
(cap. 9-11)

Pentru cã Dumnezeu este Fiinþa autoe-
xistentã care este Creatorul tuturor lucrurilor
care existã în exteriorul Sãu, El este suveran
ºi de aceea se poate folosi ºi poate dispune
de creaþia Sa aºa cum doreºte. Aceastã suve-
ranitate îi reveleazã nu numai neprihãnirea
Sa personalã, ci ºi neprihãnirea atribuitã
altora.

A. Enunþarea alegerii suverane a lui 
Dumnezeu (9:1-29)
Aici Pavel discutã alegerea suveranã a

lui Dumnezeu datoritã unei probleme prac-
tice. Evreii se lãudau cu faptul cã, fiind
israeliþi, erau poporul ales al lui Dumnezeu
(Deut. 7:6; cf. Rom. 2:17-20a; 3:1-2). Dar
acum în planul de mântuire a lui Dumnezeu
în Bisericã, participarea evreilor scãdea în
timp ce participarea neevreilor devenea
dominantã. S-ar putea trage concluzia cã
Dumnezeu ªi-a abandonat poporul evreu?
Rãspunsul se gãseºte în ultima instanþã în
alegerea suveranã a lui Dumnezeu, un prin-
cipiu care a funcþionat dintotdeauna, atât în
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cadrul poporului ales, cât ºi între Israel ºi alte
popoare. Acest principiu funcþioneazã con-
form scopurilor lui Dumnezeu pentru Israel ºi
pentru Bisericã ºi în modul Sãu de lucru cu
evreii ºi cu neevreii din Bisericã.

1. PRIVILEGIILE ISRAELULUI (9:1-5)
9:1-5. Repetând în mod pozit iv ºi

negativ (lucru dovedit interior de mãrturia lui
proprie din cugetul sãu [cf. comentariilor de
la 2:15] împreunã cu Duhul Sfânt) Pavel
afirmã cã are o durere necurmatã în inimã
cauzatã de respingerea evangheliei de cãtre
marea majoritate a evreilor. Dorinþa lui pen-
tru ca ei sã fie mântuiþi era atât de puternicã
încât era pe punctul (timpul imperf., aproape
sã doresc) ca sã fie el însuºi anatema,
despãrþit de Hristos, pentru fraþii sãi,
israeliþii.

Apoi Pavel prezintã o listã cu ºapte pri-
vilegii ale poporului Israel ca popor ales de
Dumnezeu: înfierea (cf. Ex. 4:22), slava (cf.
Ex. 16:10; 24:17; 40:34; 1 Regi 8:11),
legãmintele (Gen. 15:18; 2 Sam. 7:12-16;
Ier. 31:31-34), darea Legii (Deut. 5:1-22),
slujba dumnezeiascã (latreia, „serviciu
sacru“ care se poate referi ºi la slujbele din
Cortul Întâlnirii) ºi fãgãduinþele (mai ales
venirea lui Mesia). De asemenea, israeliþii
fãceau parte din descendenþa promisã prin
patriarhii din trecut (cf. Mat. 1:1-16; Rom.
1:3) pânã la împlinirea ei în Mesia, care este
mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu
binecuvântat în veci. Amin! Este o afir-
maþie clarã a dumnezeirii lui Mesia. Unii
considerã cã aceste cuvinte formeazã o
propoziþie separatã, varianta prezentatã în
text.

2. EXEMPLIFICAREA ALEGERII 
(9:6-18)

a. Isaac în locul lui Ismael (9:6-9).
9:6-9. Faptul cã evreii nu au rãspuns

favorabil evangheliei lui Hristos nu a însem-
nat cã a rãmas fãrã putere Cuvântul lui
Dumnezeu. În loc de acest lucru, respingerea
lor a fost un exemplu din acea vreme a prin-
cipiului alegerii suverane a lui Dumnezeu,
principiu stabilit în Vechiul Testament. Pavel
le-a amintit cititorilor sãi un adevãr pe care
l-a prezentat anterior: Cãci nu toþi cei ce se
coboarã din Israel, sunt Israel, adicã
Israelul spiritual (cf. 2:28-29). 

Apoi Pavel a dat trei exemple din Ve-
chiul Testament ale suveranitãþii lui Dum-
nezeu (Isaac ºi Ismael, 9:7b-9; Iacov ºi Esau,

v. 10-13; ºi faraon, v. 14-18). Primele douã
aratã cã Dumnezeu a fãcut o alegere suveranã
între descendenþii fizici ai lui Avraam, pentru
determinarea liniei spirituale care va benefi-
cia de promisiunea fãcutã. Ismael, nãscut de
Agar (Gen. 16) — ºi cei ºase fii ai Cheturei
(Gen. 25:1-4) — au fost sãmânþa (sperma)
lui Avraam, dar nu au fost numãraþi printre
copiii lui Avraam (tekna, „cei nãscuþi“) care
au fãcut parte dintre cei care au moºtenit
promisiunea. Dimpotrivã, aºa cum i-a spus
Dumnezeu lui Avraam (Gen. 21:12), în Isaac
vei avea o sãmânþã, care-þi va purta
numele (lit., „în Isaac sãmânþa [sperma] va fi
chematã la tine“). Pavel a repetat principiul
pentru a-l sublinia: Aceasta înseamnã cã nu
copiii trupeºti (lit., „cei nãscuþi din trup“)
sunt copii (tekna, „cei nãscuþi ai lui Dumne-
zeu“) ai lui Dumnezeu; ci copiii (tekna)
fãgãduinþei sunt socotiþi ca sãmânþã (sper-
ma). Nu este suficient sã fii descendent fizic
al lui Avraam; trebuie sã fii ales de Dumne-
zeu (cf. „aleºilor“ din Rom. 8:33) ºi sã crezi
în El (4:3, 22-24). Dumnezeu i-a dat lui
Avraam o fãgãduinþã asigurându-l cã ea va fi
împlinitã prin Isaac, nu prin Ismael: Pe vre-
mea aceasta Mã voi întoarce, ºi Sara va
avea un fiu (o citare destul de liberã a textu-
lui din Gen. 18:10 aºa cum apare în LXX).

b. Iacov în locul lui Esau (9:10-13)
9:10-13. Al doilea exemplu din Vechiul

Testament al alegerii suverane a lui Dumne-
zeu este preluat din a doua generaþie a strã-
moºilor evreilor. Dumnezeu a dorit sã scoatã
foarte clar în evidenþã acest principiu de la
începutul relaþiei Sale cu poporul ales. Acest
exemplu subliniazã suveranitatea lui Dumne-
zeu mai mult decât primul, pentru cã a fost
vorba de alegerea lui Dumnezeu între doi
gemeni. (În cazul fiilor lui Avraam, Dumne-
zeu a ales copilul unei femei în locul copi-
lului altei femei.) Pe lângã acest lucru, cu
Rebeca alegerea lui Dumnezeu a fost arãtatã
pe când cei doi gemeni nu se nãscuserã
încã ºi nu fãcuserã nici bine nici rãu. Acest
lucru demonstreazã faptul cã alegerea suve-
ranã a lui Dumnezeu a fost fãcutã nu prin
fapte, nici chiar prin faptele cunoscute
dinainte, ci prin Cel ce cheamã (cf. „che-
maþi“ din 1:6; 8:28, 30). Planul lui Dumnezeu
(8:28; 9:11), nu faptele omului (4:2-6) consti-
tuie baza „alegerii“. Rebecii i s-a spus: Cel
mai mare va fi rob celui mai mic (cf. Gen.
25:23), o alegere divinã confirmatã de cuvin-
tele lui Dumnezeu: Pe Iacov l-am iubit, iar
pe Esau l-am urât (cf. Mal. 1:2-3). Esau,
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fratele mai mare, nu l-a slujit în realitate pe
Iacov, geamãnul sãu mai mic; dar descen-
denþii lui Esau, edomiþii, au fãcut-o (cf. 1
Sam. 14:47; 2 Sam. 8:14; 1 Regi 11:15-16;
22:47; 2 Regi 14:7). Dragostea lui Dumnezeu
pentru Iacov a fost arãtatã prin alegerea lui
Iacov ºi „ura“ lui Dumnezeu faþã de Esau a
fost vãzutã prin respingerea lui Esau din po-
porul care va beneficia de promisiune.  Ura în
acest sens nu este absolutã, ci relativã,
referindu-se la preferarea unuia în locul
altuia (cf. Mat. 6:24; Luca 14:26; Ioan
12:25).

c. Faraon (9:14-18)
9:14-18. Prin cuvintele: Deci ce vom

zice? (cf. 4:1; 6:1; 8:31) Pavel a introdus
întrebarea care se afla fãrã îndoialã în mintea
cititorilor sãi: Nu cumva este nedreptate în
Dumnezeu prin alegerea lui Isaac în locul lui
Ismael, ºi a lui Iacov în locul lui Esau? Prin
folosirea particulei greceºti negative (mç)
alãturatã unei întrebãri se anticipeazã un
rãspuns negativ. Pavel a rãspuns în modul
sãu categoric obiºnuit: Nicidecum! (mç
genoito; cf. comentariilor de la 3:4). Aspectul
esenþial în aceste chestiuni nu este dreptatea,
ci decizia suveranã, aºa cum aratã cuvintele
adresate de Dumnezeu lui Moise (Ex. 33:19)
ºi citate de Pavel. Fiind Dumnezeul suveran,
El are dreptul sã arate milã oricui doreºte. De
fapt, El nu este obligat sã arate milã nimãnui.
Aºadar experimentarea milei Lui nu atârnã
nici de cine vrea, nici de cine aleargã. Nimeni
nu meritã milã ºi nici nu o poate câºtiga.

Apostolul Pavel ºi-a prezentat apoi al
treilea exemplu, faraonul Egiptului din
Exodul. Dumnezeu i-a spus lui prin Moise:
Te-am ridicat (i.e., te-am adus pe scena isto-
riei) înadins, ca sã-Mi arãt în tine puterea
Mea, ºi pentru ca Numele Meu sã fie vestit
în tot pãmântul (cf. Ex. 9:16). Puterea lui
Dumnezeu (cf. Rom. 9:22) a fost demonstratã
atunci când El i-a eliberat pe israeliþi din
mâna lui faraon. Alte popoare au auzit acest
lucru ºi au fost uimite (Ex. 15:14-16; Ios.
2:10-11; 9:9; 1 Sam. 4:8). Este semnificativ
faptul cã Pavel a introdus acest citat prin
cuvintele: Fiindcã Scriptura zice, pentru cã
a pus semnul egal între cuvintele lui Dumne-
zeu ºi cuvintele Scripturii. Pavel a tras con-
cluzia: Astfel, El are milã de cine vrea (cf.
Rom. 9:15) ºi împietreºte pe cine vrea („face
încãpãþânat“; cf. Ex. 4:21; 7:3; 9:12; 10:27;
14:4, 8; cf. 14:17). Datoritã alegerii lui Dum-
nezeu, faraon ºi-a împietrit propria inimã
(Ex. 7:13-14, 22; 8:15, 19, 32; 9:7, 34-35).

Toate aceste lucruri aratã cã Dumnezeu alege
ºi lucreazã în mod suveran, dar nu arbitrar.
Faraon a fost totuºi responsabil pentru acþiu-
nile sale.

3. EXPLICAREA ALEGERII (9:19-29)
9:19-21. Pavel a anticipat din nou între-

barea din mintea cititorilor sãi: Atunci de ce
mai bagã vinã? (Cuvântul grecesc tradus
„atunci“ este legat mai mult de afirmaþia pre-
cedentã decât de aceastã întrebare, cu toate cã
ºi locul lui în aceastã propoziþie este foarte
potrivit.) Cãci cine poate sta împotriva
(timpul perf., „a adoptat o poziþie ºi continuã
sã o menþinã) voii Lui (boulçmati, „scop
intenþionat“)? Aceste întrebãri sunt puse ºi
astãzi de cei care resping doctrina biblicã a
suveranitãþii lui Dumnezeu. Dacã Dumnezeu
alege, atunci de ce îl mai socoteºte pe om
responsabil? Cine se poate împotrivi faþã de
ceea ce face Dumnezeu?

Pavel rãspunde reafirmând realitatea su-
veranitãþii lui Dumnezeu ºi insolenþa acestor
întrebãri. Dar, mai de grabã, cine eºti tu,
omule, ca sã rãspunzi împotriva lui Dum-
nezeu (cf. Is. 45:9)? Omul, cel creat, nu are
dreptul sã-L punã la îndoialã pe Dumnezeu,
Creatorul. Apoi Pavel a citat din Isaia 29:16:
Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a
fãcut: „Pentru ce m-ai fãcut aºa?” Fãcând
o analogie între Creatorul suveran ºi un olar,
Pavel a întrebat: Nu este olarul stãpân pe
lutul lui, ca din aceeaºi frãmântãturã de
lut sã facã un vas pentru o întrebuinþare
de cinste, ºi un alt vas pentru o între-
buinþare de ocarã? Un olar foloseºte acelaºi
lut pentru a face un vas cu o formã frumoasã
ºi decoraþii ºi un vas pentru gãtit (cf. Ier.
18:4-6). Iar lutul nu are dreptul sã se plângã!
Creatorul suveran are aceeaºi autoritate
asupra creaturilor Sale, mai ales în lumina
originii omului din þãrâna pãmântului (Gen.
2:7).

9:22-26. Dupã ce a spus cã Dumnezeu se
aseamãnã cu un olar, Pavel aplicã acum acest
exemplu scopurilor suverane ale lui Dumne-
zeu pentru diverºi oameni. El prezintã cele
douã alternative drept condiþii (ce putem
spune, dacã; în NIV v. 22 ºi 23 încep cu
aceste cuvinte — n.tr.) lãsând nespuse con-
cluziile comune evidente: nu are Dumnezeu
acest drept? Prima alternativã este cã
Dumnezeu… a suferit cu multã rãbdare
(cf. 2 Pet. 3:9) niºte vase (cf. Rom. 9:21) ale
mâniei, fãcute pentru peire (apôleian, „dis-
trugere“). Participiul perfect „fãcute“ descrie
o acþiune trecutã care are un rezultat sau o
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stare continuã. „Fãcute“ poate fi la diateza
reflexivã („s-au fãcute ele însele“), dar pre-
ferabil este sã traducem prin diateza pasivã
(„au fost fãcute“). Ideea este cã aceste vase
au fost ºi se aflã într-o stare pregãtitã ºi
potrivitã pentru revãrsarea mâniei lui Dum-
nezeu asupra lor. Mânia lui Dumnezeu se va
exercita asupra celor nemântuiþi (1:18), care
vor suferi condamnarea eternã (Ioan 3:36).
Dumnezeu a îndurat cu rãbdare antagonismul
lor faþã de El (cf. Fapte 14:16; Rom. 3:25),
dar judecata lor se apropie. Cei care I se opun
ºi refuzã sã se întoarcã la El (Mat. 23:37) vor
fi atunci „fãcuþi“ („pregãtiþi“, NIV — n.tr.)
de cãtre El pentru condamnare. Ei îºi adunã
„o comoarã de mânie“ (2:5). În Iad ei vor
avea parte de mânia Lui, ºi puterea Lui va fi
fãcutã de cunoscut (cf. 9:17). Dumnezeu nu
se bucurã de mânia Sa ºi nu i-a ales pe unii
oamenii sã meargã în Iad. Unii oameni sunt
pregãtiþi de Dumnezeu pentru condamnarea
eternã nu pentru cã Lui îi face plãcere sã
procedeze aºa, ci din cauza pãcatului lor. În
lumina pãcatului lor, care îi face „copþi“ pen-
tru distrugere, Dumnezeu este dispus sã-ªi
manifeste mânia ºi va proceda astfel la vre-
mea potrivitã.

Cealaltã alternativã se referã la niºte
vase ale îndurãrii. Dumnezeu le-a ales ca
vase ale îndurãrii ca sã-ªi arate bogãþia
slavei ºi le-a pregãtit mai dinainte pentru
slavã (cf. 8:29-31; Col. 1:27; 3:4). Verbul
tradus prin „pregãtit mai dinainte“ este proç-
toimasen, „El le-a pregãtit dinainte“, lucru pe
care Dumnezeu îl face dãruind mântuirea.
(Cuvântul „fãcute“ din v. 22 este katçrtisme-
na, „sunt fãcuþi, pregãtiþi sau potriviþi“.)

Pânã acum Pavel a fãcut afirmaþii
condiþionale ºi obiective, dar în versetul 24
(în COR la sfârºitul v. 23 — n.tr.) a fost mai
direct: despre noi vorbesc, pentru cã el ºi
cititorii sãi erau vase ale îndurãrii alese în
mod suveran de Dumnezeu. Dumnezeu nu
numai cã i-a ales, ci i-a ºi chemat, atât din-
tre Iudei cât ºi dintre Neamuri. Adevãrul
arãtat de Pavel este cã alegerea suveranã a lui
Dumnezeu s-a manifestat nu numai în timpul
patriarhilor evrei (Isaac ºi Iacov, v. 6-13), ci
ºi în generaþia lui Pavel ºi astãzi. Pentru a-ºi
dovedi concluzia, mai ales partea referitoare
la neevrei, Pavel a citat douã versete din Osea
(2:23; 1:10). Dumnezeu l-a cãlãuzit pe Osea
sã punã copiilor lui nume simbolice: fiului
numele de Lo-Ami (ce nu era poporul Meu)
ºi fiicei numele de Lo-Ruhama (cea care nu
era prea iubitã). Aceste nume au reprezentat
abandonarea de cãtre Dumnezeu a Regatului

de Nord a Israelului, dus în captivitatea ºi
exilul asirian (Osea 1:2-9). 

Totuºi Dumnezeu nu a abandonat pentru
totdeauna poporul Israel. În versetele citate
de Pavel Dumnezeu a promis sã-i readucã la
statutul de prea iubitã ºi popor al Meu. Din
punct de vedere etnic, neevreii nu erau
poporul lui Dumnezeu, deci Pavel a fost
cãlãuzit de Duhul lui Dumnezeu sã aplice
aceste versete neevreilor — ºi evreilor de
asemenea — care au fost aleºi în mod suve-
ran de Dumnezeu ºi numiþi poporul Sãu în
Hristos. Pavel a citat liber din Osea 2:23,
inversând ordinea pentru a adapta citatul la
situaþia neevreilor. Pavel a aplicat aceste ver-
sete din Osea neevreilor, nu le-a reinterpretat.
El nu a spus cã Israelul din Vechiul Testa-
ment este o parte din Bisericã.

9:27-29. Pavel a citat aici versete din
Vechiul Testament pentru a argumenta faptul
cã Dumnezeu, în alegerea suveranã ºi în
chemarea Lui, include întotdeauna un grup
de evrei, chiar dacã acest grup este o minori-
tate. Pasajele citate (Is. 10:22-23 ºi 1:9,
ambele din LXX) aratã în mod clar cã în
judecata lui Dumnezeu împotriva Israelului
rãzvrãtit, El, prin alegerea Lui suveranã,
pãstreazã ºi mântuieºte rãmãºiþa poporului.
Aceste promisiuni s-au împlinit în cazul cap-
tivitãþii ºi exilului, atât a Israelului, cât ºi a lui
Iuda, în cazul distrugerii Ierusalimului din
anul 70 d.Hr., ºi se vor împlini de asemenea
prin eliberarea naþionalã a Israelului de la
sfârºitul vremii (Rom. 11:26-27). Acest prin-
cipiu este valabil ºi astãzi. Evreii care au
devenit membri ai Bisericii, Trupul lui
Hristos, alcãtuiesc ceea ce Pavel numeºte mai
târziu „o rãmãºiþã datoritã unei alegeri, prin
har“ (11:5), în care s-a inclus ºi pe el însuºi
(11:1).

B. Aplicarea alegerii suverane a lui 
Dumnezeu (9:30-10:21)

1. POTICNIREA ISRAELULUI (9:30-10:4)
9:30-33. Pavel pune din nou întrebarea sa

retoricã obiºnuitã: Deci ce vom zice? (cf.
4:1; 6:1; 8:31; 9:14), care pregãteºte rezu-
matul întregii situaþii pe care îl va face. El
spune cã Neamurile (lit., „naþiunile“) au
cãpãtat… neprihãnirea care se capãtã prin
(ek, „din“) credinþã, lucru foarte interesant.
Aºa cum va spune el mai târziu, Biserica
include atât credincioºi evrei cât ºi neevrei
(11:1-5), dar în timpul celei de a treia cã-
lãtorii misionare a lui Pavel respingerea
crescândã a evangheliei de cãtre evrei ºi
predominanþa neevreilor în Bisericã l-a

Romani 9:27-33

471

ROMANI.QXD  09.01.2005  20:50  Page 471



determinat pe apostol sã vorbeascã despre
caracterul antitetic al „Neamurilor“ faþã de
Israel. Israelul umbla („continua sã umble“)
dupã  o Lege, care sã dea neprihãnirea, dar
n-a ajuns la Legea aceasta. „O Lege care sã
dea neprihãnirea“ se referã la Legea mozaicã
(cf. 7:7, 12, 14). Obþinerea neprihãnirii prin
respectarea Legii cerea împlinirea ei perfectã
(cf. Iac. 2:10). Pentru ce nu a obþinut Israelul
neprihãnirea? Pentru cã n-a cãutat-o prin
(ek, „din“) credinþã, ci prin (ek, „din“) fap-
te. Israeliþii nu ºi-au recunoscut incapacitatea
de a respecta în mod perfect Legea ºi nu s-au
întors la Dumnezeu prin credinþã ca sã fie
iertaþi. În loc de acest lucru, câþiva dintre ei
au continuat sã încerce sã împlineascã Legea
prin eforturile lor. În consecinþã s-au lovit
(cf. Rom. 11:11) de piatra de poticnire,
Domnul Isus Hristos. „Piatra de poticnire“
(cf. 1 Pet. 2:4-8), nu a îndeplinit cerinþele
evreilor ºi din acest motiv ei L-au respins în
loc sã-L primeascã prin credinþã. Pentru a
arãta cã Dumnezeu prevãzuse acest lucru,
Pavel a citat din Isaia 8:14 ºi 28:16 (cf. Rom.
10:11), combinând cele douã afirmaþii pentru
a scoate în evidenþã cele douã reacþii opuse
ale oamenilor faþã de acea Piatrã aºezatã de
Dumnezeu în Sion (cf. „Sion“ în 11:26).

10:1-4. Dupã ce a arãtat în versetele
precedente cã Israelul s-a poticnit, Pavel a
explicat acum cauza acelei poticniri. Dar mai
întâi, în cuvinte care ne aduc aminte de înce-
putul capitolului 9, apostolul ºi-a exprimat
preocuparea spiritualã profundã pentru mân-
tuirea poporului Israel. Gândindu-se probabil
la propria sa experienþã (cf. Fapte 26:11; Gal.
1:13-14; Fil. 3:4-6), Pavel a afirmat: Le mãr-
turisesc (timpul prez., „Eu aduc mãrturie“)
cã ei au râvnã pentru Dumnezeu. Israelul a
fost numit „poporul îmbãtat de Dumnezeu“.
Dar Pavel a fost obligat sã recunoascã cã, în
pofida acestui lucru, râvna lor era fãrã pri-
cepere (în NIV traducerea este: „râvna nu se
baza pe cunoaºtere“ [epignôsin, „cunoaºtere
intensivã, completã“] — n.tr.) Evreii aveau,
este evident acest lucru, o cunoaºtere despre
Dumnezeu, dar cunoaºterea lor nu era de-
plinã. Altfel nu s-ar fi poticnit din cauza lui
Hristos cãutând sã obþinã neprihãnirea pe
baza faptelor.

Pavel ºi-a continuat explicaþia referitoare
la greºeala Israelului ºi la zelul lor nechib-
zuit: Întrucât n-au cunoscut (participiul
agnoountes înseamnã „fiind ignoranþi“, aici
în sensul de a nu înþelege) neprihãnirea pe
care o dã Dumnezeu. Textul din NIV lasã
sã se înþeleagã cã poporul Israel nu a
înþeles neprihãnirea oferitã de Dumnezeu,

neprihãnire prezentatã în aceastã scrisoare
cãtre creºtinii din Roma (cf. Rom. 1:17).
Acest lucru poate fi adevãrat, cu toate cã ei ar
fi trebuit sã cunoascã acest adevãr din
Scriptura lor (cf. Gen. 15:6; Ps. 32:1-2). Dar
este preferabil ca aici prin neprihãnire sã
înþelegem neprihãnirea cerutã de Dumnezeu
oamenilor, pentru a fi acceptaþi de El, adicã
însãºi neprihãnirea infinitã a lui Dumnezeu.
Evreii nu au înþeles pe deplin neprihãnirea
infinitã a lui Dumnezeu, acesta fiind motivul
pentru care ei continuau sã caute sã-ºi punã
înainte o neprihãnire a lor înºiºi (cf. Is.
64:6). Nu este deci de mirare faptul cã nu
s-au supus („nu ºi-au ocupat locul sub“)
astfel neprihãnirii pe care o dã Dumnezeu,
adicã neprihãnirea pe care o conferã Dumne-
zeu prin Hristos prin credinþã. Textul grecesc
din Romani 10:4 conþine particula coordona-
toare gar, „Cãci“ (netradusã în NIV). Ea
introduce o afirmaþie crucialã pentru expli-
caþia lui Pavel despre poticnirea Israelului:
Hristos este sfârºitul Legii, pentru ca ori-
cine crede în El, sã poatã cãpãta neprihãni-
rea. Cuvântul tradus „sfârºitul“ (telos) ocupã
primul loc, de întãrire, în propoziþia gre-
ceascã. Acest lucru înseamnã cã Hristos este
sfârºitul desemnat (terminarea) sau Scopul-
Þinta Legii (cf. Gal. 3:24), Obiectivul Legii.

Legea nu a asigurat ºi nici nu a putut
asigura neprihãnirea oamenilor înaintea lui
Dumnezeu (cf. Rom. 3:20; 7:7). Dar Hristos a
împlinit Legea (Mat. 5:17-18) respectând-o
în mod perfect în timpul vieþii Lui fãrã pãcat
(cf. Ioan 8:46) ºi apoi ªi-a dat viaþa ca platã
pentru pedeapsa pãcatului ºi a încãlcãrii
Legii (cf. Ef. 2:15; Col. 2:13-14). Apoi Legea
ne-a îndreptat atenþia spre El, Sursa nepri-
hãnirii conferite de Dumnezeu, pe care ea
nu o putea conferi (Gal. 3:24). Un evreu
evlavios care avea credinþã în Iehova ºi res-
pecta sistemul levitic, inclusiv jertfele pentru
pãcat ºi nelegiuire, avea toate condiþiile ca
sã-L primeascã pe Hristos prin credinþã ºi
astfel sã primeascã neprihãnirea lui Dumne-
zeu (i.e., sã fie justificat; Fapte 13:39; Rom.
3:24; 4:3, 5). Apoi el putea împlini cerinþele
Legii prin Duhul Sfânt din interiorul lui (8:4).
Dimpotrivã, un evreu care cãuta sã obþinã
neprihãnirea lui proprie prin faptele lui nu va
recunoaºte cã „Hristos este sfârºitul Legii“ ºi
astfel s-ar poticni în El.

2. OFERTA PLINÃ DE HAR A LUI 
DUMNEZEU (10:5-15)
10:5-8. Prezentând oferta plinã de har a

mântuirii lui Dumnezeu în Hristos ºi nepri-
hãnirea conferitã prin credinþã, Pavel a vorbit
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mai întâi despre contrastul încercãrii de a
obþine neprihãnirea prin fapte. El a scris:
Moise scrie cã omul care împlineºte nepri-
hãnirea pe care o dã Legea... Apoi Pavel a
citat din Leviticul 18:5: cã omul care
împlineºte aceastã neprihãnire va trãi prin
ea. Dacã un evreu ar primi neprihãnirea prin
respectarea Legii, acest lucru ar fi o realizare
umanã; nu ar fi de la Dumnezeu. Dar un
evreu trebuia sã respecte în mod perfect toatã
Legea de-a lungul întregii sale vieþi — o
sarcinã imposibilã (Iac. 2:10). Dar apoi Pavel
l-a citat tot pe Moise în sprijinul poziþiei sale
despre neprihãnirea prin credinþã care Îl are
în centru pe Hristos, „sfârºitul Legii“ ºi
despre mijlocul prin care aceastã neprihãnire
este la dispoziþia tuturor celor care cred. Nu
este potrivit ca Pavel doar sã împrumute
cuvintele lui Moise ºi sã le aplice unor lucruri
strãine de gândirea lui Moise. Deci, acest
lucru sugereazã cã neprihãnirea pe care o
dã credinþa nu este un concept nou, ci a fost
proclamatã Israelului de cãtre Moise.

Materialul din care a citat Pavel în
Romani 10:6-8 este preluat destul de liber
din Deuteronomul 30:12-14 din care Pavel
citeazã unele afirmaþii. Materialul din Deute-
ronomul a fãcut parte din poruncile date de
Moise generaþiei din Israel care urma sã intre
peste scurt timp în þara Canaanului. Acest
îndemn a fost concluzia cuvintelor profetice
ale lui Moise despre lucrarea lui Dumnezeu
cu Israelul. Binecuvântarea a fost promisã
pentru credinþã ºi ascultare, iar pedeapsa va
fi rezultatul respingerii ºi neascultãrii. Dacã
Israelul Îl va uita pe Dumnezeu, a spus
Moise, va fi dispersat pe toatã faþa pãmântu-
lui ºi va avea de suferit. Când poporul se va
întoarce în cele din urmã la Dumnezeu prin
credinþã, El le va reda binecuvântarea, pros-
peritatea ºi proeminenþa printre popoare
(Deut. 30:1-10). Aspectul pe care-l scoate în
evidenþã îndemnul lui Moise (Deut. 30:11)
este cã generaþia cãreia i-a vorbit el avea
mesajul (Cuvântul este aproape de tine: în
gura ta, Deut. 30:14), putea sã-l primeascã
prin credinþã (în inima ta, Deut. 30:14) ºi sã
umble în ascultare de Dumnezeu. Deoarece
israeliþii din timpul lui Moise aveau mesajul,
nu aveau nevoie sã cearã ca el sã le fie adus
din cer sau ca cineva sã treacã „dincolo de
mare“ ca sã-l aducã (Deut. 30:13). Nu, ci
cuvântul (instrucþiunile lui Moise) era
„aproape“ de ei (Deut. 30:14).

Pavel a arãtat cã acelaºi adevãr se aplica
ºi generaþiei sale, la care se adãuga faptul
cã Hristos a venit în trup (Ioan 1:14) ºi a fost

înviat. Din acest motiv nu era nevoie ca
cineva sã cearã sã pogoare… pe Hristos din
cer (prin întrupare) sau sã scoale… pe Hris-
tos din morþi; El venise deja ºi a fost înviat.
Mesajul neprihãnirii prin credinþã în timpul
lui Pavel era „aproape“ de cititorii lui (era
la dispoziþia lor) ºi acest mesaj era cuvântul
(rhçma, „rostirea“) credinþei pe care îl
„propovãduia“ (rhçma, „cuvântul rostit“ de
asemenea ºi în Ef. 5:26; 6:17; 1 Pet. 1:25) el.
Astfel, evanghelia, „cuvântul credinþei“, este
disponibilã ºi accesibilã.

10:9-13. În aceste versete Pavel a pre-
zentat conþinutul acestui mesaj privitor la
credinþã. Mãrturisindu-L cu gura ta pe Isus
ca Domn, este prima afirmaþie pentru a res-
pecta ordinea citatului din Deuteronomul
30:14 în Romani 10:8. Mãrturisirea este recu-
noaºterea faptului cã Dumnezeu S-a întrupat
în Isus (cf. v. 6), cã Isus Hristos este Dum-
nezeu. Esenþialã este de asemenea credinþa
din inima ta cã Dumnezeu L-a înviat din
morþi (cf. v. 7). Rezultatul este mântuirea.
Ordinea realã este datã în versetul 10: Cãci
prin credinþa din inimã se capãtã nepri-
hãnirea (lit., „crezând pentru neprihãnire“) ºi
prin mãrturisirea cu gura se ajunge la
mântuire (lit., „mãrturisind pentru mân-
tuire“). Totuºi aceste douã aspecte nu repre-
zintã doi paºi separaþi pentru obþinerea mân-
tuirii. Din punct de vedere cronologic ele au
loc împreunã. Mântuirea vine prin recunoaº-
terea în faþa lui Dumnezeu a faptului cã
Hristos este Dumnezeu ºi prin credinþa în El.

Apoi (v. 11) Pavel a argumentat aceastã
poziþie citând o parte din versetul din Isaia
28:16 (cf. Rom. 9:33), adãugând cuvântul
grecesc tradus prin oricine. Dumnezeu oferã
oricãrui om care crede darul neprihãnirii.
Apoi Pavel le-a readus aminte cititorilor sãi
de imparþialitatea lui Dumnezeu (3:22). La
fel cum toþi cei care pãcãtuiesc vor fi jude-
caþi, ºi cei care cred vor fi mântuiþi ºi
„bogaþi“ în binecuvântãri. ªi aceastã con-
cluzie este argumentatã pe baza unui citat
din Ioel 2:32: oricine va chema Numele
Domnului, va fi mântuit. A „chema“ pe
Domnul înseamnã a te ruga cu credinþã
pentru mântuire. (Despre semnificaþia
cuvântului „Numele“ vezi comentariile de la
Fapte 3:16.)

10:14-15. Dupã ce a prezentat oferta
plinã de har a lui Dumnezeu în Hristos, Pavel
a abordat întrebãrile normale care s-ar fi
putut ridica, fiecare întrebare bazându-se pe
verbul cheie din întrebarea precedentã.
Promisiunea lui Dumnezeu de a mântui pe
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„oricine va chema Numele“ Lui (v. 13) înce-
pe seria de întrebãri. Dar cum vor chema pe
Acela în care n-au crezut? Anterior, a
chema Numele Domnului era totuna cu a
avea încredere sau a crede în El (cf. v. 11 ºi
13), dar aici chemarea este ulterioarã credin-
þei. Atunci când un om crede în Hristos, el
„cheamã“ Numele Lui. La rândul ei, credinþa
se bazeazã pe auzire, iar auzirea se bazeazã
pe un propovãduitor, dar nu vor exista pro-
povãduitori dacã nu sunt trimeºi. (Deoarece
cuvântul grecesc kçryssô, „vor propovãdui“
înseamnã „a fi un vestitor, a anunþa“, el nu
se limiteazã la proclamarea de la amvon.)
Transmiterea mai departe a ofertei generoase
a harului lui Dumnezeu se realizeazã prin
fiinþele umane pe care Dumnezeu le-a adus la
Sine Însuºi ºi apoi le-a folosit ca vestitorii
Sãi. Ele vestesc mesajul mântuirii lui Dumne-
zeu pentru cã El va mântui pe oricine cheamã
Numele Sãu. Pavel a citat din Isaia 52:7
despre zelul purtãtorilor cuvintelor ce vestesc
pacea. Cei care duc acest mesaj au picioa-
rele… frumoase, adicã mesajul lor este pri-
mit bine. În Isaia 52:7 mesagerul a anunþat
poporul lui Iuda cã Dumnezeu a pus capãt
exilului lor în Babilon (cf. Is. 40:9-11). Dar
Pavel a aplicat Isaia 52:7 evreilor din zilele
lui cãrora li s-a dat evanghelia.

3. RESPINGEREA ISRAELULUI 
(10:16-21)
10:16-18. Pavel a explicat foarte clar cã

neprihãnirea datã de Dumnezeu prin har, prin
credinþã, a fost oferitã tuturor, evreilor ºi
neevreilor deopotrivã (cf. v. 12). Dar Pavel
s-a ocupat în acest capitol în primul rând de
Israel ºi de reacþia lui în faþa acestei oferte
(cf. v. 1). De aceea, când a scris: dar nu toþi
(NIV are „toþi israeliþii“, deºi în gr. textul
spune doar „toþi“) au ascultat de Evanghelie,
evident cã el s-a gândit la refuzul evreilor de
a reacþiona favorabil în faþa ofertei lui Dum-
nezeu. („Au ascultat“ traduce verbul hypçko-
usan, un verb compus al verbului „a auzi“. El
înseamnã „a auzi reacþionând pozitiv“, deci
„a asculta, a se supune“.) Acest sens se deduce
din citatul lui Pavel din Isaia 53:1 care con-
firmã acest lucru: Doamne, cine a crezut
propovãduirea noastrã? Acest refuz al evre-
ilor de a reacþiona favorabil în faþa veºtii bune
a avut loc în zilele lui Isus pe pãmânt (Ioan
12:37-41) ºi în zilele lui Pavel de asemenea.
Totuºi, folosirea lui „toþi“ în textul grecesc
fãrã o altã precizare este adecvatã, pentru cã
reacþia neevreilor în faþa evangheliei a fost la
fel de departe de a întruni acceptarea tuturor.

Pavel a explicat: astfel, credinþa vine în
urma auzirii (lit., „din auzire“; cf. v. 14); iar
auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos (lit.,
„iar auzirea este prin rostirile [rhçmatos; cf.
v. 17] privitoare la Hristos“.) Cuvântul gre-
cesc akoç („auzirii“) poate însemna lucrul
auzit (propovãduirea, v. 16), acþiunea sau
simþul auzului (v. 17).

Totuºi, unii ar putea insista asupra faptu-
lui cã evreilor nu li s-au oferit ocaziile adec-
vate de a auzi mesajul. Din acest motiv Pavel
a spus: Dar eu întreb: „N-au auzit ei?“
Apoi a citat Psalmul 19:4 despre revelaþia
generalã a lui Dumnezeu vizibilã în spaþiul
ceresc (cf. Rom. 1:18-20). Dar acest psalm
vorbeºte ºi despre revelaþia specialã a lui
Dumnezeu din Vechiul Testament (Ps.
19:7-11). Rãspunsul evident al lui Pavel la
întrebarea sa este cã Israelul a beneficiat din
plin atât de revelaþia generalã cât ºi de cea
specialã, pentru a-i rãspunde favorabil lui
Dumnezeu. Este sigur cã Israelul a auzit.

10:19-21. Începând cu aceste versete
modul de argumentare se schimbã. Apostolul
a anticipat o altã obiecþie. Cineva ar putea
spune: „Da, Israelul a auzit, dar nu a înþeles
cã scopul lui Dumnezeu este sã ofere nepri-
hãnirea prin credinþã tuturor oamenilor,
inclusiv neevreilor.“ Din acest motiv, Pavel a
scris: Dar întreb iarãºi (lit., „Dar eu spun“):
„N-a ºtiut (egnô, „a ºti“) Israel lucrul aces-
ta?“ De data aceasta rãspunsul sãu este din
douã citate din Vechiul Testament, unul mai
vechi, din scrierile lui Moise (Deut. 32:21) ºi
altul din Isaia (Is. 65:1). Ambii conducãtori
din Vechiul Testament au scris despre întoar-
cerea lui Dumnezeu cãtre neevrei, despre care
evreii credeau cã erau fãrã pricepere
(asynetô, „proºti, nebuni“; cf. Rom. 1:21, 31).
Cu toate acestea, cât despre Israel se poate
spune cã Dumnezeu a fost plin de har faþã de
el, în ciuda neascultãrii lui (un citat din Is.
65:2). Rãzvrãtirea continuã ºi neascultarea
plinã de necredinþã a Israelului a fost judecatã
prin întoarcerea lui Dumnezeu spre neevrei
(Rom. 10:20; cf. Fapte 8:1-8, 10). Dar, în
acelaº i t imp, Dumnezeu nu a refuzat
mântuirea evreilor. El ªi-a întins mâinile,
implorându-i sã se întoarcã la El.

C. Alegerea suveranã a lui Dumnezeu 
împlinitã (cap. 11)
Pânã acum în aceastã secþiune majorã a

Epistolei cãtre Romani (cap. 9-11) nepri-
hãnirea personalã a lui Dumnezeu ºi nepri-
hãnirea conferitã de El oamenilor au fost
prezentate în primul rând prin prisma
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respingerii de cãtre Israel a lui Hristos ºi
prin rãzvrãtirea lor împotriva lui Dumnezeu,
precum ºi prin alegerea lui Dumnezeu ºi
întoarcerea Lui plinã de har spre neevrei.
Aceste subiecte sunt continuate ºi în acest
capitol, dar alegerea suveranã a lui Dumne-
zeu se vede ºi în restaurarea Israelului ºi în
glorificarea Lui prin acest proces.

1. ÎN ALEGEREA HARULUI (11:1-10)
11:1-6. Tranziþia lui Pavel de la capito-

lul 10 se observã prin repetarea expresiei sale
retorice: „Eu întreb“ (10:18-19). Expresia
întreb dar este literal: „de aceea eu spun“.
Întrebarea apostolului este: A lepãdat Dum-
nezeu pe poporul Sãu? În greacã întrebarea
este astfel pusã încât sã cearã un rãspuns
negativ: „Dumnezeu nu ªi-a respins poporul,
nu-i aºa?“ Acest rãspuns este confirmat de
expresia obiºnuitã a lui Pavel de negare
vehementã: Nicidecum! (mç genoito; cf.
comentariilor de la 3:4). Apoi Pavel s-a
prezentat pe sine însuºi drept primã dovadã a
acestui fapt. El a crezut în Isus Hristos ºi a
primit neprihãnirea conferitã de Dumnezeu,
dar el era totuºi un Israelit (cf. Fil. 3:5), din
seminþia lui Beniamin. Deºi micã, seminþia
lui Beniamin a fost importantã (Saul, primul
rege al Israelului era din Benianim). Dacã
Dumnezeu l-a putut mântui pe Pavel (Fapte
9:22, 26), cu siguranþã îi putea mântui ºi pe
alþi evrei (1 Tim. 1:15-16). Apoi Pavel a fãcut
o afirmaþie: Dumnezeu n-a lepãdat pe
poporul Sãu (citat din 1 Sam. 12:22; Ps.
94:14) pe care l-a cunoscut mai dinainte
(proegnô, „a avut o relaþie semnificativã cu“¸
cf. Amos 3:2; ºi cf. comentariilor de la Rom.
8:29). Dumnezeu a ales Israelul ca poporul
legãmântului Sãu, din eternitatea trecutã, ºi a
intrat cu el într-o relaþie care nu va fi nicio-
datã distrusã (cf. Ier. 31:37).

A doua dovadã a lui Pavel cã Dumnezeu
nu ªi-a respins poporul a fost luatã din istoria
Israelului din timpul lucrãrii lui Ilie. Profetul
a fost foarte întristat dupã ce a fugit sã-ºi
scape viaþa de Isabela. Pavel a spus: Ilie…
plânge (entynchanei, „înainteazã o petiþie“;
trad. „mijloceºte“ în Rom. 8:27, 34) lui
Dumnezeu împotriva lui Israel. Apoi Pavel
a citat o parte din plângerea profetului
(1 Regi 19:10, 14), inversând ordinea detali-
ilor citate ºi încheind cu plângerea lui Ilie:
am rãmas eu singur, ºi cautã sã-mi ia viaþa.
Ilie s-a considerat singura persoanã care are
credinþã din Israel. Pavel a întrebat: Dar ce-i
rãspunde Dumnezeu (lit., „Care a fost
rãspunsul divin“) lui Ilie? Dumnezeu nu avea

doar un profet trist ºi temãtor; El ªi-a pãstrat
pentru Sine o rãmãºiþã credincioasã din Israel
care numãra ºapte mii de bãrbaþi (1 Regi
19:18). Pãstrarea micului grup de credincioºi
a fost o lucrare a lui Dumnezeu.

Dupã exemplul istoric, Pavel a tras o
concluzie pentru zilele lui: Tot aºa, ºi în vre-
mea de faþã, este o rãmãºiþã datoritã unei
alegeri, prin har (lit., o rãmãºiþã conform
alegerii harului a ajuns sã existe“.) Pavel era
numai unul dintre mulþi oameni ai generaþiei
sale aleºi pentru credinþã din poporul Israel.
În fiecare generaþie a Bisericii „o rãmãºiþã
datoritã unei alegeri, prin har“ a fost chematã
dintre evrei. Pavel a adãugat cã aceastã
alegere este în totalitate prin har (cf. Ef.
2:8-9) ºi a subliniat antiteza dintre har ºi
fapte (cf. Rom. 4:4-5; 9:30-32).

11:7-10. Apoi Pavel ia în discuþie semni-
ficaþia pentru întregul popor Israel pe care o
are acea „rãmãºiþã datoritã unei alegeri, prin
har“. Situaþia era ironicã. Evreii se strãduiau
cu tot zelul sã fie acceptaþi de Dumnezeu pe
baza faptelor ºi a neprihãnirii conferite de
Lege (cf. 10:2-3). Dar ei nu au fost acceptaþi
de Dumnezeu; numai rãmãºiþa aleasã a fost
acceptatã, datoritã alegerii suverane a lui
Dumnezeu prin har. Ceilalþi au fost împie-
triþi (cf. 11:25). Sensul expresiei se deduce
din explicaþiile ºi citatele lui Pavel. Primul
citat este atât din Deuteronomul 29:3-4 cât ºi
din Isaia 29:10 ºi aratã cã împietrirea înseam-
nã moleºealã spiritualã (adormire este trad.
lui katanyxços, „o amorþealã din cauza unei
înþepãturi“), orbire ºi surzenie (cf. Is. 6:9-10).
Al doilea citat (în Rom. 11:9-10) este din
Psalmul 69:22-23, care prezice cã lucrurile
care ar fi trebuit sã constituie hrana ºi binecu-
vântarea Israelului (masa înseamnã binecu-
vântãrile lor din mâna lui Dumnezeu, care ar
fi trebuit sã-i ducã la Hristos; cf. Gal. 3:24)
au ajuns prilejul respingerii lui Dumnezeu (o
cursã… un laþ… un prilej de cãdere; cf.
Rom. 9:32-33) ºi a judecãþii (o dreaptã rãs-
plãtire) lui Dumnezeu împotriva lor. Deoa-
rece au refuzat sã primeascã adevãrul lui
Dumnezeu (cf. Is. 6:9-10; Ioan 5:40) spi-
narea lor va fi gârbovitã pentru totdeauna
sub povara vinovãþiei ºi pedepsei.

2. ÎN NEEVREI (11:11-24)
11:11-12. Pavel a mai pus o întrebare

care a anticipat cã s-ar putea naºte în mintea
cititorilor sãi. S-au poticnit (cf. 9:32) ei ca sã
cadã? Timpul verbului „sã cadã“ în greacã ºi
contrastul lui cu verbul tradus „s-au poticnit“
implicã ideea de cãdere fãrã posibilitatea
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ridicãrii. Din nou felul în care a fost formu-
latã întrebarea în greacã solicitã un rãspuns
negativ, ºi pentru a zecea ºi ultima oarã în
Romani, Pavel rãspunde: Nicidecum! (mç
genoito; cf. 3:4, 6, 31; 6:2, 15; 7:7, 13; 9:14;
11:1). „Ei“ se referã la „ceilalþi“ (v. 7), majo-
ritatea poporului Israel, cu excepþia grupului
identificat drept „rãmãºiþã, datoritã unei
alegeri, prin har“ (v. 5). 

Israelul a avut parte nu de o cãdere per-
manentã, ci de o poticnire. Ea a servit pentru
cel puþin douã scopuri divine: (a) sã ofere
mântuirea Neamurilor ºi (b) sã facã pe
Israel gelos (lit., „ca sã-i provoace pe ei la
gelozie“; cf. Deut. 32:21). Pavel se întorsese
deja de douã ori în lucrarea lui de la evreii
necredincioºi spre neevrei (Fapte 13:46; 18:6)
ºi va face acest lucru cel puþin încã o datã în
Roma (Fapte 28:25-28). Procedând aºa, el a
împlinit scopurile lui Dumnezeu. Dar Pavel
a fost convins cã alunecarea (paraptôma,
„paºi falºi“ care se pare cã se potriveºte
termenului „s-au poticnit“; cf. paraptôma,
trad. „greºeala“ în Rom. 5:17-18, 20) Israe-
lului era temporarã. Deci a privit dincolo de
rezultatele imediate (o bogãþie pentru
lume… o bogãþie pentru Neamuri) la posi-
bilitatea îndepãrtãrii ei (ce va fi plinãtatea
întoarcerii lor?). Aici „lume“ înseamnã
omenire, nu lumea fizicã (cf. „lumii“ în
11:15). Cu siguranþã cã lumea a fost îmbo-
gãþitã spiritual datoritã faptului cã atât de
mulþi neevrei au venit la Hristos (cf. comen-
tariilor despre „împãcarea“ din v. 15). Dar
neevreii se vor bucura de bogãþii ºi mai mari
dupã convertirea Israelului la revenirea
Domnului (cf. v. 26). „Plinãtatea“ Israelului
sugereazã o convertire pe scarã mare (cf.
„numãrul deplin“ [lit., „plinãtatea“] al Nea-
murilor“, v. 25).

11:13-15. Apoi Pavel s-a referit doar la o
parte din comunitatea creºtinã din Roma,
spunând: v-o spun vouã, Neamurilor. Chiar
dacã scrie, Pavel a folosit cuvinte referitoare
la comunicarea oralã, un fapt cu multe impli-
caþii pentru caracterul inspirat al Scripturii.
Apoi Pavel ºi-a afirmat poziþia sa deosebitã
de apostol al Neamurilor (cf. Fapte 9:15;
Gal. 1:16; 2:7-8; Ef. 3:8) ºi a spus: îmi
slãvesc (lit., „îmi glorific“ sau „îmi mãresc“)
slujba mea. Unul din scopurile pentru care
Pavel îºi slãvea slujba pentru neevrei a fost sã
provoace gelozia conaþionalilor sãi evrei
(Rom. 11:11), fapt ce ar face ca unii din ei
sã fie mântuiþi (cf. 9:1-4; 10:1). Toþi evreii
câºtigaþi pentru Hristos ar deveni o parte din
acea „rãmãºiþã datoritã unei alegeri, prin

har“. Apoi Pavel le-a amintit cititorilor sãi
neevrei cã lepãdarea Israelului a însemnat
împãcarea lumii în planul lui Dumnezeu.
Pentru cã Israelul L-a respins pe Hristos,
evanghelia a fost dusã acestor neevrei. Îm-
pãcarea este în Scripturã o lucrare a lui
Dumnezeu prin moartea lui Hristos care nu
realizeazã în fapt aducerea omului în comu-
niune cu Dumnezeu, ci asigurã condiþiile
necesare pentru ca omul sã fie primit în co-
muniune cu Dumnezeu (cf. 2 Cor. 5:18-20).
Aceastã afirmaþie are drept scop explicarea
sensului expresiilor „o bogãþie pentru lume“
ºi „o bogãþie pentru Neamuri“ din Romani
11:12. (Când un om se întoarce la Hristos
prin credinþã îºi însuºeºte lucrarea de împã-
care a lui Dumnezeu ºi apoi are comuniune cu
Dumnezeu, iar duºmãnia spiritualã este înde-
pãrtatã.)

Deoarece Pavel era convins cã poticni-
rea Israelului era temporarã, a întrebat: ce va
fi primirea lor din nou, decât viaþã din
morþi? Aceastã întrebare explicã afirmaþia:
„ce va fi plinãtatea întoarcerii lor?“ (v. 12).
„Primirea“ lui Hristos de cãtre Israel este
legatã de „întâia înviere“ (Apoc. 20:4-6),
învierea pentru viaþã (Ioan 5:29). La prima
înviere vor participa sfinþii morþi ºi vii în
momentul Rãpirii (1 Tes. 4:13-18), sfinþii
martirizaþi din timpul Necazului cel Mare
(Apoc. 20:4, 5b) ºi sfinþii credincioºi din
Vechiul Testament (Dan. 12:1-2). La a doua
înviere vor participa toþi morþii pãcãtoºi,
pentru a fi judecaþi în faþa scaunului de dom-
nie mare ºi alb (Apoc. 20:5a, 12-13). Învãþã-
tura cã va exista o singurã înviere generalã a
întregii omeniri nu ia în considerare aceste
deosebiri.

11:16. Pavel era convins cã poticnirea
Israelului era temporarã, nu permanentã ºi cã
poporul va fi readus la poziþia lui de popor al
lui Dumnezeu. Pavel a arãtat de ce credea
acest lucru, folosind douã exemple. Primul
lui exemplu l-a luat din instrucþiunea datã
Israelului de cãtre Dumnezeu: „sã aduceþi o
turtã din pârga plãmãdelii voastre… cum
aduceþi darul care se ia întâi din arie“ (Num.
15:20) dupã intrarea în þara Canaanului ºi
strângerea primei recolte. Acest dar trebuia
adus în fiecare an din recoltele lor. Turta
fãcutã din pârga plãmãdelii era sfinþitã sau
fãcutã sfântã prin oferirea ei lui Dumnezeu.
Aºa cum explicã Pavel: dacã cele dintâi
roade sunt sfinte, ºi plãmãdeala este sfân-
tã. Al doilea exemplu al lui Pavel a fost cel al
unui pom: dacã rãdãcina este sfântã, ºi
ramurile sunt sfinte.

Romani 11:13-16

476

ROMANI.QXD  09.01.2005  20:50  Page 476



În ambele exemple principiul este ace-
laºi: ceea ce este considerat întâi îºi transmite
caracterul lucrurilor care urmeazã. În cazul
pomului, rãdãcina este evident prima ºi ea
transmite natura pomului respectiv, ramurilor
care vor apãrea mai târziu. În cazul turtei
adusã ca dar Domnului, fãina ei este luatã din
primele roade, ºi turta este pregãtitã ºi
prezentatã ca întâiul rod. Pentru cã este pusã
deoparte pentru Domnul de la început, ea
sfinþeºte întreaga recoltã. Primele roade ºi
rãdãcina îi reprezintã pe patriarhii Israelului
sau personal pe Avraam, iar plãmãdeala ºi
ramurile reprezintã poporul Israel. Drept
rezultat, Israelul este pus deoparte (sfânt)
pentru Dumnezeu, ºi „poticnirea“ lui (respin-
gerea lui Hristos) trebuie sã fie temporarã.

11:17-21. În generaþia apostolicã Dum-
nezeu a pus deoparte poporul Israel pe
ansamblu, o acþiune pe care Pavel o prezintã
prin cuvintele: unele din ramuri au fost tã-
iate. Apoi apostolul a vorbit direct creºtinilor
neevrei: tu, care erai dintr-un mãslin sãl-
batic, ai fost altoit în locul lor ºi ai fost
fãcut pãrtaº rãdãcinii ºi grãsimii mãslinu-
lui (lit., „ai devenit co-partener al rãdãcinii ºi
grãsimii mãslinului“). Dar a fi binecuvântat
de Dumnezeu ºi de harul Sãu nu este un
motiv de a te fãli, iar Pavel avertizeazã în
privinþa acestui lucru. Deoarece ei erau
ramuri dintr-un „mãslin sãlbatic“ care au fost
altoite într-un mãslin cultivat, ei aveau o
datorie faþã de Israel, nu Israelul faþã de ei.
„Mântuirea vine de la evrei“ (Ioan 4:22).

În mod normal o ramurã dintr-un mãslin
cultivat este altoitã pe un mãslin sãlbatic,
proces invers celui prezentat de Pavel. El ºtia
însã cã altoirea ramurii sãlbatice în pomul
cultivat nu era procedeul obiºnuit (chiar dacã
era totuºi folosit), pentru cã mai târziu el a
spus cã acest lucru este „împotriva firii“
(Rom. 11:24).

Pentru a-ºi întãri avertismentul, Pavel a
afirmat: nu tu þii rãdãcina, ci rãdãcina te
þine pe tine. Rãdãcina pomului este sursa
vieþii ºi hranei tuturor ramurilor, ºi Avraam
este „tatãl tuturor celor care cred“ (4:11-12,
16-17). Deci credincioºii neevrei sunt legaþi
de Avraam; într-un sens ei îi datoreazã lui
mântuirea, nu invers.

Apostolul a anticipat argumentul pe care
l-ar putea avea un creºtin neevreu împotriva
acestei afirmaþii: Ramurile au fost tãiate,
ca sã fiu altoit eu. Cu toate cã nu acesta
a fost motivul real al tãierii ramurilor, Pavel
a acceptat acest argument de dragul de-
monstraþiei care va urma. Apoi el a arãtat cã

ramurile au fost tãiate din cauza necredinþei
Israelului ºi cã fiecare neevreu, ca ramurã
altoitã, stã în picioare (cf. 5:2) prin credinþã.
De aceea Pavel i-a avertizat din nou pe
creºtinii neevrei, folosind singularul: Nu te
îngâmfa (lit., „Sã nu ai o pãrere prea înaltã“
despre tine; cf. 12:16), deci, ci teme-te, ai o
fricã adecvatã faþã de Dumnezeu.

Pavel le-a amintit: dacã n-a cruþat
Dumnezeu ramurile fireºti, Israelul, nu te
va cruþa nici pe tine. În greacã este o con-
diþie de primã categorie în care afirmaþia
condiþionalã care începe cu „dacã“ este con-
sideratã adevãratã. Aºa cum s-a afirmat clar
în versetele anterioare, acest lucru se referã la
„poticnirea“ (11:11), „alunecarea“ (v. 12) ºi
„lepãdarea“ (v. 15) Israelului, pentru cã unele
„ramuri au fost tãiate“ (v. 17), din cauza
„necredinþei“ (v. 20). Aceastã secþiune (v. 11-
21) explicã justeþea alegerii suverane a lui
Dumnezeu. Dacã Dumnezeu este drept în
punerea deoparte temporarã a Israelului ca
popor, din cauza necredinþei, cu siguranþã cã
El îi poate pune deoparte pe neevrei, din
cauza îngâmfãrii ºi aroganþei lor.

11:22-24. În aceste versete Pavel rezumã
toatã discuþia sa despre alegerea suveranã a
lui Dumnezeu prin punerea deoparte tempo-
rarã a Israelului ca întreg ºi prin proclamarea
neprihãnirii obþinute prin credinþã întregii
omeniri. Uitã-te (ide, „vezi, iatã“), deci, la
bunãtatea (chrçstotçta, „bunãvoinþã în
acþiune“; folosit de asemenea cu privire la
Dumnezeu în 2:4; Ef. 2:7; Tit 3:4) ºi as-
primea lui Dumnezeu. „Asprimea“ traduce
cuvântul apotomian, folosit numai aici în
Noul Testament (cf. adverbului apotomôs
din 2 Cor. 13:10 ºi din Tit 1:13). Alegerea
suveranã a lui Dumnezeu a însemnat asprime
faþã de cei care s-au poticnit (cãzut; cf. Rom.
11:11) prin necredinþã ºi au fost împietriþi
(v. 25), dar aceeaºi hotãrâre a arãtat bunãtatea
lui Dumnezeu faþã de neevrei în mod indivi-
dual. Bunãtatea continuã a lui Dumnezeu faþã
de neevrei depinde de rãmânerea lor în bunã-
tatea aceasta. Dacã neevreul nu rãmâne în
bunãtatea lui Dumnezeu, ºi el va fi tãiat.
Acest lucru nu înseamnã cã un creºtin îºi
poate pierde mântuirea; se referã la neevrei
pe ansamblu (lucru sugerat de singularul tu)
care se pot întoarce de la evanghelie la fel
cum a procedat Israelul ca popor.

Dimpotrivã, în cazul celor din poporul
Israel, dacã nu stãruiesc (lit., „continuã“) în
necredinþã, vor fi altoiþi; cãci Dumnezeu
poate sã-i altoiascã iarãºi. Problema care se
pune nu este capacitatea lui Dumnezeu, ci
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hotãrârea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a pus
deoparte pe Israel ca popor în mod suveran
din cauza necredinþei ºi a oferit neprihãnirea
care se obþine prin credinþã fiecãrui om. Acest
lucru aratã hotãrârea Lui de a altoi neevrei în
trunchiul spiritual al lui Avraam (cf. 4:12, 16-
17; Gal. 3:14).

Din acest motiv este evident faptul cã, în
cazul în care necredinþa care a determinat
respingerea Israelului de cãtre Dumnezeu
este îndepãrtatã, Dumnezeu poate ºi doreºte
sã altoiascã poporul Israel (ramuri fireºti)
înapoi în trunchiul spiritual cãruia îi aparþine
(în mãslinul lor). În fond, aºa cum a scris
Pavel mai înainte: „oricine va chema Numele
Domnului va fi mântuit“ (Rom. 10:13).

„Mãslinul“ nu este Biserica; este trun-
chiul spiritual al lui Avraam. Credincioºii
neevrei sunt incluºi în acea sferã a binecuvân-
tãrii astfel încât în epoca Bisericii atât evreii
cât ºi neevreii se aflã în Trupul lui Hristos
(Ef. 2:11-22; 3:6). Cu toate acestea, într-o zi
Israelul ca popor se va întoarce la Hristos
(aºa cum a discutat Pavel în Rom. 11:25-27).
Acest pasaj nu afirmã cã promisiunile
naþionale fãcute Israelului au fost abrogate ºi
sunt împlinite acum în Bisericã. Aceastã
idee, susþinutã de amileniºti, este strãinã ideii
prezentate de Pavel aici, pentru cã el a spus
cã poticnirea Israelului este temporarã. Deºi
credincioºii neevrei se bucurã de binecuvân-
tãrile legãmântului avraamic (Gen. 12:3b) în
calitate de copii spirituali ai lui Avraam (Gal.
3:8-9), ei nu înlocuiesc pentru totdeauna
Israelul ca moºtenitori ai promisiunilor lui
Dumnezeu (Gen. 12:2-3; 15:18-21; 17:19-21;
22:15-15-18).

3. ÎN MÂNTUIREA ISRAELULUI 
(11:25-32)
11:25-27. Poticnirea colectivã a Israe-

lului, care este temporarã, nu permanentã,
este numitã taina aceasta. În Scripturã o
tainã nu este un adevãr greu de înþeles, ci un
adevãr care nu a fost revelat mai înainte (deci
a fost necunoscut), dar care este acum revelat
ºi proclamat public (cf. Ef. 3:9; Col. 1:26; la
Mat. 13:10-16 vezi tabelul cu tainele NT).
Pavel a vrut sã fie sigur cã neevreii care vor
citi epistola vor ºti despre taina referitoare la
Israel în alegerea suveranã a lui Dumnezeu.
Scopul lui Dumnezeu a fost: sã nu vã socotiþi
singuri înþelepþi. Planul suveran al lui Dum-
nezeu de a pune deoparte temporar Israelul,
pentru a arãta har neevreilor nu este un temei
pentru ca neevreii sã se laude; are scopul sã
arate mai mult gloria lui Dumnezeu.

Scopul lui Dumnezeu a fost ca unii oa-
meni din toate popoarele sã primeascã prin
credinþã neprihãnirea datã prin har. Pentru
atingerea acestui scop, relaþia Israelului ca
popor ales a fost anulatã pentru o perioadã, ºi
Israel a cãzut într-o împietrire, care va þine
pânã va intra numãrul deplin (plçrôma,
„plinãtate“) al Neamurilor. Existã un numãr
deplin al Israelului (Rom. 11:12) ºi un numãr
deplin al neevreilor. Dumnezeu Îºi alege
„din mijlocul lor un popor care sã-I poarte
Numele“ (Fapte 15:14).

În Romani 11:25 existã douã fapte des-
pre împietrirea Israelului (cf. v. 7-8): (a) este
parþialã, o parte (deoarece în toatã aceastã
perioadã existã o „rãmãºiþã datoritã unei
alegeri, prin har“, v. 5) ºi (b) este temporarã
(pentru cã se va încheia când numãrul deplin
al neevreilor mântuiþi, determinat de alegerea
suveranã a lui Dumnezeu, va fi atins).

„Împietrire“ este pôrôsis („împietrire,
indiferenþã“); este diferit de verbul sklçrynei
(„împietreºte“) folosit cu privire la faraon
(9:18) ºi de substantivul sklçrotçta („împie-
trire“, 2:5). Primul substantiv (pôrôsis)
sugereazã indiferenþa, stagnarea, iar al doilea
sugereazã încãpãþânarea.

Dupã ce „numãrul deplin al Neamurilor“
va fi atins (11:25), împietrirea parþialã a
Israelului va fi îndepãrtatã ºi tot Israelul va
fi mântuit, adicã „eliberat“ (în VT „mântuit“
înseamnã deseori „eliberat“) din înspãimân-
tãtorul Necaz cel Mare, de cãtre Mesia,
Izbãvitorul. Pentru a-ºi confirma afirmaþia,
Pavel a citat din Isaia 59:20-21 ºi 27:9.
Afirmaþia: „tot Israelul va fi mântuit“ nu
înseamnã cã toþi evreii aflaþi în viaþã la
revenirea lui Hristos vor fi regeneraþi. Mulþi
dintre ei nu vor fi mântuiþi, aºa cum reiese
din faptul cã judecata Israelului, care va urma
la scurt timp dupã revenirea Domnului, va
duce la îndepãrtarea rãzvrãtiþilor dintre evrei
(Ez. 20:34-38). Dupã aceastã judecatã
Dumnezeu va îndepãrta toate nelegiuirile ºi
pãcatele din popor atunci când va stabili
Legãmântul cel Nou cu Israelul regenerat (cf.
Ier. 31:33-34).

11:28-29. Aici Pavel a rezumat lucrarea
lui Dumnezeu cu Israelul ºi cu neevreii.
Pentru ca Dumnezeu sã ducã Evanghelia la
neevrei El a trebuit sã se ocupe de Israel ca
popor, ei fiind vrãjmaºi. Dar în privinþa
alegerii lui Dumnezeu (alegerea) a lui Avra-
am ºi a legãmântului cu el ºi cu „pãrinþii“
poporului, Israel este preaiubit. Pentru cã
Dumnezeu i-a ales pe Avraam, pe Isaac ºi pe
Iacov (cf. 9:6-13), El iubeºte poporul ºi Îºi va
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respecta promisiunile. Este un alt motiv pen-
tru care împietrirea Israelului trebuie sã fie
temporarã (cf. 11:15, 22-25) ºi pentru care
Israelul ca popor va fi mântuit: Dumnezeu
l-a ales. Iar lui Dumnezeu nu-I pare rãu de
darurile ºi de chemarea fãcutã. El nu
revocã ceea ce a dat ºi pe cei pe care i-a ales
(„chemarea“ se referã la alegere ºi la mân-
tuire; cf. 1:6; 8:30).

11:30-32. Neevreii cãrora le-a scris Pa-
vel odinioarã nu au ascultat de Dumnezeu,
dar acum în aceastã Epocã a Harului, neevreii
(voi) au cãpãtat îndurare. Atunci când
Adam a fost neascultãtor (5:19) toþi au fost
fãcuþi pãcãtoºi, pentru cã toatã omenirea a
pãcãtuit în Adam (5:12) (Cf. „neascultãrii“
din Ef. 2:2; Evr. 4:6; „neascultare“ din Evr.
4:11 ºi „neascultãtori“ din Ef. 5:6.) Israelul ca
popor (ei) acum nu L-a ascultat pe Dum-
nezeu, astfel încât atunci când îndurarea lui
Dumnezeu arãtatã neevreilor (vouã) va duce
la numãrul deplin al mântuiþilor dintre
neevrei (Rom. 11:25), Israelul va cãpãta din
nou îndurare (cf. v. 26-27). Scopul final al
lui Dumnezeu este sã aibã îndurare de toþi.
Pentru a face acest lucru într-un mod drept,
Dumnezeu a închis (synekleisen, „îngrãdit,
închis din toate pãrþile“) pe toþi oamenii în
neascultare. „Toþi au pãcãtuit ºi sunt lipsiþi
de slava lui Dumnezeu“ (3:23). „Toþi, fie
Iudei, fie Greci, sunt sub pãcat“ (3:9) astfel
încât „nu este nici o deosebire“ (3:22). Când
neevreii L-au respins pe Dumnezeu ºi nu
L-au ascultat (1:17-21), Dumnezeu l-a ales pe
Avraam ºi pe descendenþii sãi ca poporul Sãu
deosebit. Acum neascultarea evreilor i-a dat
posibilitatea lui Dumnezeu sã arate îndurare
neevreilor. Deci, atunci când acest scop este
real izat , El va arãta din nou îndurare
Israelului ca popor.

4. PENTRU GLORIA ªI LAUDA LUI 
DUMNEZEU (11:33-36)
11:33-36. Când Pavel ºi-a încheiat

discuþia despre revelarea neprihãnirii lui
Dumnezeu prin alegerea Sa suveranã, el a
izbucnit într-o doxologie la adresa lui
Dumnezeu. O, adâncul bogãþiei, înþelepciu-
nii ºi ºtiinþei lui Dumnezeu! Planul lui
Dumnezeu de mântuire a tuturor oamenilor
demonstreazã cunoaºterea infinitã a lui
Dumnezeu ºi capacitatea Lui de a o folosi cu
înþelepciune. Dumnezeu ªi-a arãtat unele
din judecãþile ºi cãile Lui, pentru ca oamenii
sã le cunoascã, chiar dacã nu le pot pãtrunde
în totalitate. Cuvântul neînþelese traduce
termenul anexichniastoi, care înseamnã

„incapabil de a fi gãsit dupã urme“. În
Efeseni 3:8, singurul loc în care mai este
folosit acest cuvânt în Noul Testament, el
este tradus „nepãtrunse“ ºi se referã la bogã-
þiile lui Hristos.

Apoi apostolul a citat Isaia 40:13, care
aratã cã Dumnezeu ºi-a alcãtuit singur planul
Sãu înþelept. Nimeni nu-i cunoaºte gândul,
nici nu-I dã sfaturi. Urmeazã apoi un citat
liber din Iov 41:11, care aratã cã Dumnezeu
este singur responsabil de faptele Sale.
Dumnezeu este într-adevãr Suveran peste
toate lucrurile, Cel în faþa Cãruia toate crea-
turile vor da socotealã ºi pe care toþi trebuie
sã-L glorifice. El nu este obligat sã dea ceva
înapoi vreunei fiinþe, pentru cã nimeni nu
I-a dat ceva. Pavel a concluzionat: Din El,
prin El, ºi pentru El sunt toate lucrurile.
Dumnezeu este Cauza primarã, Cauza activã
ºi Cauza finalã a tuturor lucrurilor. Cãile
Lui adânci sunt dincolo de capacitatea de
descoperire a omului (Rom. 11:33); dincolo
de capacitatea de cunoaºtere a omului (v.
34a); dincolo de sfaturile omului (v. 35).
„Toate lucrurile“ vin din El ºi prin interme-
diul Lui (Ioan 1:3; Col. 1:16a; Apoc. 4:11) ºi
sunt pentru El ºi pentru gloria Lui (Col.
1:16b). De aceea, a Lui sã fie slava în veci!
Amin (cf. Rom. 15:6; 16:27; 1 Pet. 4:11;
Apoc. 5:12-13). Dumnezeu este Singurul care
meritã sã fie înãlþat (1 Cor. 1:31). Atotsu-
veranul Dumnezeu meritã lauda tuturor
creaturilor Sale.

VI. Neprihãnirea lui Dumnezeu 
descoperitã într-o trãire 
transformatã (12:1-15:13)

Pavel ºi-a împãrþit mai multe dintre
epistole sale în douã secþiuni principale, una
doctrinarã ºi una practicã. El a folosit acest
model ºi în aceastã epistolã, cu toate cã
partea doctrinarã este de douã ori mai lungã
decât cea practicã. (Atât în Ef. cât ºi în Col.
secþiunea doctrinarã ºi cea practicã sunt
aproximativ egale în lungime.)

A. Consacrarea fundamentalã (12:1-2)
12:1-2. Începutul acestei secþiuni prac-

tice este indicat de îndemnul lui Pavel: Vã
îndemn (este primul cuvânt din v.1 în textul
gr.). Cuvântul deci aratã ºi el cã este vorba de
o tranziþie (cf. „cãci“ în 3:20; „deci“ în 5:1 ºi
„acum dar“ în 8:1). Temeiul îndemnului lui
Pavel este îndurarea lui Dumnezeu (oiktir-
môn, trad. tot aºa în 2 Cor. 1:3; Fil. 2:1; Col.
3:12 ºi „milã“ în Evr. 10:28). Compasiunea

Romani 11:30-12-2

479

ROMANI.QXD  09.01.2005  20:50  Page 479



lui Dumnezeu a fost prezentatã în detaliu
în primele 11 capitole din Epistola cãtre
Romani. Conþinutul îndemnului lui Pavel
este: sã aduceþi trupurile voastre (cf. Rom.
6:13) ca o jertfã vie. Trupul unui creºtin este
templul Duhului Sfânt (1 Cor. 6:19-20). În
NIV verbul „sã aduceþi“ este „sã vã oferiþi“.
Cuvântul „trupurile“, în contextul jertfelor
din Vechiul Testament reprezintã întreaga
viaþã ºi activitãþile unui om, trupul fiind mij-
locul exprimãrii acestora. Prin contrast cu
sacrificiile din Vechiul Testament, aceasta
este o jertfã „vie“. O astfel de jertfã este sfân-
tã (pusã deoparte), ºi plãcutã (cf. „plãcutã“
din 12:2) lui Dumnezeu. Mai mult, este o
slujbã (latreian) duhovniceascã (logikçn;
cf. 1 Pet. 2:2). Latreian se referã la orice
lucrare fãcutã pentru Dumnezeu, cum ar fi,
de exemplu, slujbele îndeplinite de preoþi ºi
leviþi. Creºtinii sunt credincioºi-preoþi, iden-
tificaþi cu mãreþul Mare Preot, Domnul Isus
Hristos (cf. Evr. 7:23-28; 1 Pet. 2:5, 9; Apoc.
1:6). Deci oferirea de cãtre un credincios a
întregii sale vieþi lui Dumnezeu este o slujbã
sacrã. În lumina expunerii logice ºi cu argu-
mente convingãtoare a lui Pavel despre
îndurãrile lui Dumnezeu (Rom. 1-11), o astfel
de jertfã este evident o reacþie de dorit a cre-
dincioºilor. 

Apoi Pavel a prezentat implicaþiile ge-
nerale ale aduceri vieþii unui credincios drept
jertfã lui Dumnezeu. O astfel de jertfã repre-
zintã o schimbare completã a modului de
viaþã, atât din punct de vedere negativ, cât ºi
pozitiv. În primul rând, Pavel a poruncit: nu
vã potriviþi (lit., „nu fiþi asemenea“; acest
verb gr. mai apare în NT numai în 1 Pet. 1:4)
chipului veacului (aiôni, „epocã“) acestuia.
Trebuie renunþat la a mai trãi conform mo-
dului de viaþã al acestui  „veac rãu“ (Gal. 1:4;
cf. Ef. 1:21). Apoi Pavel a poruncit: ci sã vã
prefaceþi (imper. prez. pasiv: „continuaþi sã
fiþi transformaþi“) prin înnoirea minþii voas-
tre. Cuvântul grecesc tradus „sã vã prefa-
ceþi“ (metamorphousthe) poate fi întâlnit ºi în
limba noastrã în cuvântul „,metamorfozã“, o
schimbare totalã dinspre interior spre exte-
rior (cf. 2 Cor. 3:18). Cheia acestei transfor-
mãri este „mintea“ (noos), centrul de control
al atitudinilor, gândurilor, sentimentelor ºi
acþiunilor omului (cf. Ef. 4:22-23). În timp ce
mintea omului continuã sã fie înnoitã prin
mijloacele spirituale ale Cuvântului lui Dum-
nezeu, ale rugãciunii ºi ale comuniunii
creºtine, modul sãu de viaþã continuã sã fie
transformat.

Pavel a adãugat: ca sã puteþi deosebi
(dokimazein, „a dovedi prin testare“ [1 Pet.

1:7, „încercarea“; „doveditã autenticã“ NIV
— n.tr.], i.e. sã stabiliþi) bine voia lui Dum-
nezeu: cea bunã, plãcutã (Rom. 12:1) ºi
desãvârºitã. Aceste trei calitãþi nu sunt
atribute ale voii lui Dumnezeu aºa cum NIV
ºi alte traduceri lasã de înþeles, ci Pavel a
vrut sã spunã cã voia lui Dumnezeu însãºi
este ceea ce este bun, plãcut (Lui) ºi perfect.
„Bunã“, de exemplu, nu este un adjectiv
(voia lui Dumnezeu cea „bunã“), ci un sub-
stantiv (voia lui Dumnezeu este ceea ce este
bun — bun, i.e., pentru fiecare credincios).

Pe mãsurã ce un creºtin este transformat
în mintea lui ºi se aseamãnã tot mai mult cu
Hristos, el va ajunge sã doreascã ºi sã aprobe
ca voia lui Dumnezeu, nu voia lui proprie, sã
se împlineascã în viaþa lui. Apoi va descoperi
cã voia lui Dumnezeu este ceea ce este bun
pentru el, ceea ce îi place lui Dumnezeu ºi
ceea ce este complet în orice sens. Este tot
ceea ce are el nevoie. Dar un credincios poate
ajunge la aceastã concluzie, o poate trãi ºi se
poate bucura de voia lui Dumnezeu, numai
dacã este înnoit spiritual.

B. În lucrarea creºtinã (12:3-8)
12:3-5. Consacrarea unui credincios lui

Dumnezeu ºi modul sãu de viaþã schimbat
sunt demonstrate prin exercitarea darurilor
sale spirituale în Trupul lui Hristos. Ca un
apostol al lui Hristos (prin harul, care mi-a
fost dat; cf. 1:5; 15:15-16) el a adresat un
avertisment individual cititorilor sãi (fiecã-
ruia dintre voi): nimeni sã nu aibã despre
sine o pãrere mai înaltã (hyperphronein, „a
avea opinii mai înalte“) decât se cuvine. O
pãrere despre sine însuºi prea înaltã nu-ºi are
locul în viaþa creºtinã. Apoi Pavel i-a încura-
jat: ci sã aibã (phronein) simþiri cumpãtate
(sôphronein, „gândire sãnãtoasã“) despre
sine, potrivit cu mãsura de credinþã pe ca-
re a împãrþit-o Dumnezeu fiecãruia. Dum-
nezeu a dãruit fiecãrui credincios o mãsurã
de credinþã prin care sã fie slujit. Folosind
jocul de cuvinte pe baza diverselor forme ale
verbului phroneô, „a gândi“, Pavel a subli-
niat faptul cã mândria umanã este greºitã (cf.
3:27; 11:18, 20), în parte ºi pentru cã toate
capacitãþile naturale ºi darurile spirituale
sunt de la Dumnezeu. Drept rezultat fiecare
creºtin ar trebui sã aibã un sentiment adecvat
de smerenie ºi sã fie conºtient de nevoia lui
de comuniune cu ceilalþi membri  ai Trupului
lui Hristos. Aºa cum a explicat Pavel, existã
un paralelism între „trupul“ fizic al unui cre-
dincios, care are membre cu funcþiuni dife-
rite, ºi comunitatea credincioºilor în Hristos,
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care formeazã un trup spiritual (cf. 1 Cor.
12:12-27; Ef. 4:11-12, 15-16). Ideea princi-
palã este cã fiecare în parte are rolul de a
servi trupului, nu trupul are rolul de a servi
membrele. Diversitatea celor mulþi însoþeºte
unitatea trupului. Din acest motiv este impor-
tant sã avem opinii sãnãtoase despre noi în-
ºine ºi sã ne evaluãm în mod corect darurile
primite de la Dumnezeu ºi modul lor de uti-
lizare.

12:6-8. Apoi Pavel a aplicat principiul
enunþat (v. 3-5) exercitãrii darurilor date de
Dumnezeu pentru slujirea spiritualã (v. 6-8).
El a dezvoltat principiul: avem felurite da-
ruri (cf. v. 4, „mãdularele n-au toate aceeaºi
slujbã“; cf. 1 Cor. 12:4). Darurile harului
(charismata) sunt dupã harul (charis) lui
Dumnezeu. El a prezentat ºapte daruri, dintre
care nici unul — poate cã excepþia darului
proorociei — nu este un dar al semnelor.
Cine are darul „proorociei“ trebuie sã-l exer-
cite dupã mãsura credinþei lui; o traducere
mai bunã este „dupã mãsura credinþei (nu a
lui)“. Deci a profeþi — a comunica mesajul
lui Dumnezeu, a întãri, a încuraja ºi a mân-
gâia (1 Cor. 14:3) — trebuie sã fie conform
corpului de adevãruri deja revelate (cf. „cre-
dinþã“ cu sensul de doctrinã în Gal. 1:23;
Iuda 3, 20). Celelalte ºase daruri menþionate
aici sunt: slujba… învãþãturã… îmbãrbã-
tare… sã dea… sã cârmuiascã ºi miloste-
nie. Dãruirea pentru împlinirea nevoilor  alto-
ra trebuie fãcutã cu generozitate (en hap-
lotçti), nu cu zgârcenie (cf. 2 Cor. 8:2; 9:11,
13). A conduce, a organiza sau a administra
(proistamenos, lit., „a sta înainte“; cf. prois-
tamenous, „care se aflã peste“) este o activi-
tate care trebuie fãcutã cu râvnã (en spoudç,
„cu înflãcãrare, cu toatã convingerea, în mod
serios“), nu cu indolenþã ºi jumãtate de inimã.
Iar milostenia trebuie fãcutã cu bucurie (en
hilarotçti, „în bucurie“), nu cu tristeþe. Trei
din aceste ºapte daruri sunt menþionate în
1 Corinteni 12:28 (profeþii, învãþãtorii, con-
ducãtorii); douã (profeþii ºi pastorii-învãþã-
torii) sunt incluse în Efeseni 4:11; ºi douã
(administrarea ºi slujirea) apar în 1 Petru
4:10-11. Oricare ar fi darul, fiecare trebuie
sã-l exercite cu fidelitate ca un bun încredin-
þat lui de cãtre Dumnezeu. 

C. În relaþii sociale (12:9-21)
Aceastã secþiune constã dintr-o serie lun-

gã de îndemnuri scurte sau porunci. Aceste
afirmaþii se referã la relaþiile creºtinului cu
alþi oameni, mântuiþi ºi nemântuiþi.

12:9-10. Pavel a început seria îndem-
nurilor practice cu elementul cheie al

succesului: Dragostea sã fie fãrã prefãcã-
torie. Este vorba de dragostea lui Dumnezeu,
care a fost dãruitã credincioºilor prin Duhul
Sfânt (5:5) ºi trebuie dãruitã de ei altora prin
puterea Duhului Sfânt. „Fãrã prefãcãtorie“
este traducerea cuvântului anypokritos, lit.,
„fãrã ipocrizie“), folosit de asemenea cu refe-
rire la dragoste (2 Cor. 6:6; 1 Pet. 1:22), la
credinþã (1 Tim. 1:5; 2 Tim. 1:5) ºi la înþe-
lepciune (Iac. 3:17).

Aceastã primã poruncã este urmatã de o
pereche de porunci fundamentale legate una
de alta: Fie-vã groazã de rãu ºi lipiþi-vã
tare de bine. Mulþi cercetãtori biblici consi-
derã cã aceste douã propoziþii explicã natura
sincerã a dragostei, traducând versetul astfel:
„Dragostea sã vã fie autenticã, urând rãul ºi
lipindu-vã de bine.“ Urârea diverselor forme
ale pãcatului este o idee menþionatã frecvent
în Scripturã (Ps. 97:10; 119:104, 128, 163;
Prov. 8:13; 13:5; 28:16; Evr. 1:9; Apoc. 2:6).
Întoarcerea de la rãu trebuie sã însoþeascã
aderarea la ceea ce este bine (cf. 1 Pet. 3:11).

Dragostea divinã trebuie exercitatã împre-
unã cu alþi credincioºi. Adjectivul grecesc
philo-storgoi, tradus iubiþi-vã („devotaþi-vã“,
NIV — n.tr.) sugereazã afecþiunea familialã.
La fel ca în Romani 12:9, a doua clauzã din
versetul 10 poate fi înþeleasã drept explicaþia
primei porunci. Versetul 10 ar putea fi tradus:
„Cu o dragoste frãþeascã sã aveþi o afecþiune
familialã pentru fiecare, acordând întâietate
altuia (cf. Fil. 2.3: „fiecare sã priveascã pe
altul mai pe sus de el însuºi“).

12:11-12. Apoi Pavel a prezentat o serie
de îndemnuri referitoare la atitudinile perso-
nale ale credinciosului, atitudini care îl vor
face mai atrãgãtor pentru alþii. Ideea princi-
palã din versetul 11 este ultima propoziþie —
Slujiþi (douleuontes; diakonian în v. 7 este
trad. „slujbã“) Domnului — iar primele douã
propoziþii explicã cum sã-L slujeascã un cre-
dincios pe Domnul ca „rob“ (doulos; cf. 1:1):
În sârguinþã (en spoudç, „sârguinþã, ostenea-
lã“, trad. „râvnã“ în 12:8), fiþi fãrã preget
(„fãrã sã vã daþi înapoi, fãrã sã ezitaþi, fãrã sã
fiþi leneºi“) ºi având mereu un spirit înflã-
cãrat. Fiþi plini de râvnã cu duhul înseamnã
literal „fiþi înflãcãraþi sau ardeþi (zeontes,
folosit numai aici ºi în Fapte 18:25 cu privire
la Apolo) în duh“ (fie în Duhul Sfânt fie în
viaþa interioarã a credinciosului). Aceste douã
porunci sunt de asemenea echilibrate, una fiind
negativã ºi cealaltã pozitivã (cf. Rom. 12:9).
Slujindu-L pe Dumnezeu ca robi, credincioºii
trebuie sã fie entuziaºti ºi sârguincioºi.

Cele trei îndemnuri din versetul 12 pot fi
înþelese fie ca elemente independente, fie ca
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explicaþii adiþionale ale modului în care cre-
dincioºii trebuie sã-L slujeascã pe Domnul.
Pavel îi îndeamnã: Bucuraþi-vã în nãdejde,
pentru cã speranþa voastrã în Hristos este ba-
za bucuriei voastre (5:2-5; 1 Pet. 1:6-9); Fiþi
rãbdãtori (hypomenontes, „a fi statornic, a
avea rezistenþã“; cf. 5:3)  în necaz (thlipsei,
„presiune, suferinþã“; cf. Rom 8:35); Stãru-
iþi în rugãciune înaintea lui Dumnezeu pen-
tru a primi înþelepciune, cãlãuzire ºi putere
(cf. 1 Tes. 5:17). „Stãruiþi“ este traducerea lui
proskarterountes, „a persevera“ sau „a fi de-
votat“ (cf. Fapte 1:4; 2:42; Col. 4:2).

12:13. Întorcându-se la responsabilitãþile
creºtinilor faþã de ceilalþi credincioºi, Pavel
i-a îndemnat: Ajutaþi pe sfinþi, când sunt în
nevoie (lit., „împãrtãºind [koinônountes, „a
avea în comun“] nevoile sfinþilor“). Acest
lucru a caracterizat biserica din Ierusalim
(Fapte 2:44-45; 4:32, 34-37). Aceastã preo-
cupare a avut-o ºi biserica din Antiohia
(Fapte 11:27-30) ºi apostolul Pavel (1 Cor.
16:1-4; 2 Cor. 8-9; Rom. 15:25-27) de a dãrui
Bisericii din Ierusalim. În acelaºi context,
Pavel le-a poruncit: Fiþi primitori de oaspeþi
(lit., „urmãriþi sã fiþi prietenoºi cu strãinii“).
Ambele lucrãri, împlinirea nevoilor ºi ospita-
litatea, înseamnã ajutarea altora.

12:14-16. Îndemnurile lui Pavel din
aceastã secþiune se referã la reacþiile credin-
cioºilor faþã de acþiunile ºi emoþiile altora, fie
cã sunt creºtini, fie cã nu sunt. Ura arãtatã
prin persecuþie provoacã de obicei aceeaºi
reacþie, dar Pavel a poruncit: Binecuvântaþi
pe cei ce vã prigonesc: binecuvântaþi ºi nu
blestemaþi (cf. Mat. 5:44). Poate cã Pavel
s-a gândit la ªtefan (Fapte 7:59-60) ºi la Isus
Hristos (Luca 23:34). Ambii sunt un model
de aplicare a acestor cuvinte, ºi reacþia lor
în faþa persecuþiei ºi chiar a morþii a fost
rugãciunea, ca Dumnezeu sã-i ierte pe perse-
cutorii lor.

Creºtinii trebuie sã fie în stare sã arate
empatie altora, atât celor credincioºi, cât ºi
celor necredincioºi. Pavel a poruncit: Bucu-
raþi-vã cu cei ce se bucurã; plângeþi cu cei
ce plâng. În strânsã legãturã cu aceastã po-
runcã este ºi urmãtoarea: Aveþi aceleaºi sim-
þãminte unii faþã de alþii (lit., „aveþi aceeaºi
atitudine unii faþã de alþii“; cf. Rom. 15:5; Fil.
2:2; 1 Pet. 3:8). A fi în armonie cu alþi
creºtini este condiþia necesarã pentru a putea
sã ai empatie faþã de ei. Aceastã idee este
apoi prezentatã sub forma unor detalii atât
negative cât ºi pozitive: Nu umblaþi dupã
lucrurile înalte (lit., „Sã nu aveþi despre voi
o pãrere înaltã“ cf. Rom. 11:20; 12:3), ci

rãmâneþi la cele smerite (cf. Iac. 2.1-9) (În
NIV textul se poate traduce: „nu fiþi mândri,
ci fiþi dispuºi sã vã asociaþi cu cei aflaþi în
poziþii joase“ — n.tr.) Aceste porunci sunt
rezumate în porunca: Sã nu vã socotiþi sin-
guri înþelepþi (lit., „Nu deveniþi înþelepþi în
ceea ce vã priveºte pe voi“; cf. Prov. 3:7;
Rom. 11:25), o atitudine care face empatia
imposibilã.

12:17-18. Îndemnurile din versetele
17-21 se referã în principal la relaþiile
credincioºilor cu necredincioºii, despre care
se spune cã fac rãu celor credincioºi (v. 17)
ºi sunt „vrãjmaºii“ credincioºilor (v. 20).
Principiul dreptãþii din Vechiul Testament era
„ochi pentru ochi“ (Ex. 21:24), dar Pavel a
poruncit: Nu întoarceþi nimãnui rãu pentru
rãu (cf. 1 Pet. 3:9). Din punct de vedere
pozitiv, creºtinii trebuie sã facã ce este bine
(kala, „frumos“ folosit aici în sensul etic de
bun, nobil ºi onorabil). Apoi Pavel a porun-
cit credincioºilor: trãiþi în pace cu toþi oa-
menii (cf. „trãiþi în armonie unii cu alþii“,
Rom. 12:16). Dar recunoscând existenþa unor
limitãri, Pavel a inclus cuvintele: Dacã este
cu putinþã, întrucât atârnã de voi. Armonia
cu alþii nu poate fi realizatã întotdeauna, dar
credincioºii trebuie sã nu fie ei responsabili
de lipsa pãcii (Mat. 5:9).

12:19-21. Referindu-se din nou la aspec-
tul negativ (cf. v. 17a), Pavel i-a îndemnat
apoi pe cititorii sãi: nu vã rãzbunaþi singuri
dupã ce nu aþi fost trataþi corect. În loc de
rãzbunare, ei trebuie sã lase sã se rãzbune
mânia lui Dumnezeu (lit., „sã se rãzbune
mânia“) pentru cã Dumnezeu a promis sã-ªi
rãzbune poporul: Rãzbunarea este a Mea;
Eu voi rãsplãti (Deut. 32:35; cf. Evr. 10:30).
Refuzul lui David de a-l ucide pe Saul în
douã ocazii când se pãrea cã Dumnezeu l-a
dat pe Saul în mâinile lui este un exemplu
biblic clasic al acestui principiu. În lumina
promisiunii lui Dumnezeu de a executa
rãzbunarea, creºtinului i se spune: dã-i sã
mãnânce… vrãjmaºului tãu ºi stinge-i
setea, pe scurt rãspunde rãului fãcut de el cu
dragostea creºtinã. Expresia vei grãmãdi
cãrbuni aprinºi pe capul lui, împreunã cu
prima parte din Romani 12:20 este un citat
din Proverbele 25:21-22. Cãrbunii aprinºi pe
cap pot reprezenta o referire la un ritual din
Egipt în care o persoanã îºi arãta pocãinþa
ducând un vas cu cãrbuni arzând pe cap.
Ajutarea unui duºman în loc de a-l blestema
l-ar putea determina pe acesta sã se ruºineze
ºi sã se pocãiascã. Aºa cum a rezumat Pavel:
Nu te lãsa biruit de rãu cedând în faþa
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ispitei de a te rãzbuna, ci biruieºte rãul prin
bine (cf. Mat. 5:44: „iubiþi pe vrãjmaºii voº-
tri“). Din nou sunt puse alãturat porunci po-
zitive ºi negative (cf. Rom. 12:9, 11, 16-20).

D. Prin raportarea la autoritate (13:1-7)
13:1-3. Roma era capitala imperialã,

sediul guvernãrii civile a imperiului. Ca rezi-
denþi ai Romei, cititorii iniþiali ai lui Pavel
cunoºteau foarte bine atât gloria cât ºi ruºinea
oraºului din zilele lui Nero, care a domnit
între 54 ºi 68 d.Hr. Dar în acelaºi timp ei erau
cetãþeni ai Împãrãþiei lui Hristos (Fil. 3:20;
Col. 1:13). De aceea este potrivit ca Pavel sã
discute aici despre raportarea creºtinului la
conducerea þãrii sale ºi la conducãtorii civili.
Atât în privinþa lungimii, cât ºi a detaliilor
concrete, acest pasaj este textul cheie din
Noul Testament despre acest subiect (cf.
1 Tim. 2:1-4; Tit 3:1; 1 Pet. 2:13-17).

Îndemnul principal al apostolului este:
Oricine sã fie supus stãpânirilor celor mai
înalte. Motivul principal al supunerii este cã
aceste autoritãþi au fost rânduite de Dum-
nezeu (cf. Dan. 4:17, 25, 34-35). De aceea,
un om care se împotriveºte stãpânirii, se
împotriveºte (lit., „adoptã o poziþie împo-
triva“) rânduielii puse de Dumnezeu (lit.
„decretului lui Dumnezeu“). Deci astfel de
oameni se rãzvrãtesc în mod activ împotriva
lui Dumnezeu ºi determinã osânda civilã
ºi/sau divinã asupra lor. Cei care ascultã ºi
fac binele nu trebuie sã aibã fricã de
autoritãþi; de fapt, conducãtorii civili laudã
pe cei care fac binele.

13:4-5. Mai mult, un conducãtor civil
este slujitorul lui Dumnezeu, un concept
deseori uitat astãzi. Lãudându-i pe cei care
fac binele (v. 3), ºi conducãtorul civil face
binele (v. 4). Dar, pe de altã parte, el poartã
arma (sabia), fiind în slujba lui Dumnezeu
(este a doua oarã când Pavel se referã la
conducãtori în acest mod; cf. v. 6; în NIV
expresia este tot „slujitorul lui Dumnezeu“ —
n.tr.) ca sã-L rãzbune. Forþa conducerii,
folositã corect, este utilã pentru prevenirea
tiraniei ºi pentru aplicarea dreptãþii; ea are
rolul sã pedepseascã pe cel ce face rãu. Un
creºtin are douã motive sã fie supus auto-
ritãþilor civile — de frica pedepsei (lit.,
„mâniei“), ca sã o evite, ºi din îndemnul
cugetului, care îl determinã sã respecte
hotãrârile lui Dumnezeu.

13:6-7. Responsabilitatea unui creºtin
faþã de autoritãþi înseamnã mai mult decât
ascultare (v. 1, 5). Mai presupune ºi birurile
care trebuie achitate (cf. Mat. 22:21). Acest

lucru este necesar pentru cã autoritãþile, niºte
slujitori ai lui Dumnezeu (cf. Rom. 13:4),
trebuie sã-ºi îndeplineascã necurmat… sluj-
ba aceasta ºi trebuie sã se întreþinã din taxele
plãtite de cetãþeni, inclusiv de creºtini. Deci
un creºtin trebuie sã respecte porunca: Daþi
tuturor ce sunteþi datori sã daþi, fie cã este
vorba de lucruri materiale (birul ºi vama),
fie cã este vorba de frica ºi cinstea faþã de
conducãtori.

E. În lumina viitorului (13:8-14)
13:8-10. Discuþia despre obligaþiile cre-

dincioºilor faþã de autoritãþile civile a trezit
în mintea lui Pavel ºi subiectul obligaþiilor
credincioºilor faþã de alþii. El a poruncit: Sã
nu datoraþi nimãnui nimic (lit., „continuaþi
sã nu datoraþi nimãnui nimic“), decât sã vã
iubiþi unii pe alþii (lit., „în afara faptului de a
vã iubi unii pe alþii“). Nu este vorba de o
interdicþie în privinþa contractãrii unui credit;
este o subliniere a obligaþiei creºtinilor de
a exprima dragostea divinã în toate relaþiile
interpersonale. Unui creºtin nu trebuie sã-i
lipseascã niciodatã dragostea pentru ceilalþi,
cu alte cuvinte, „este dator“ sã iubeascã (Ioan
13:34-35; 1 Cor. 16:14; Ef. 5:2; Col. 3:14;
1 Ioan 3:14, 23; 4:7, 11, 21).

Importanþa manifestãrii continue a dra-
gostei se vede în explicaþia: cãci cine iubeºte
pe alþii, a împlinit Legea (cf. Mat. 22:39;
Mar. 12:31). Dragostea, nu simpla confor-
mare la un set de reguli, este esenþa Legii (cf.
Gal. 5:14).

Apoi Pavel a citat diverse porunci din
secþiunea socialã a celor Zece Porunci.
Aceste interdicþii — sã nu preacurveºti, sã
nu furi, sã nu faci nici o mãrturisire min-
cinoasã, sã nu pofteºti — reprezintã porun-
cile a ºaptea, a opta, a noua ºi a zecea, (Ex.
20:13-15, 17). Pavel a rezumat toatã Legea
citând Leviticul 19:18. Rabinii evrei ºi
Domnul Isus au rezumat secþiunea socialã a
Legii în aceleaºi cuvinte (cf. Mat. 22:39).
Apoi Pavel a exprimat acest principiu în
alte cuvinte: Dragostea nu face rãu (lit.,
„dragostea nu continuã sã lucreze rãul“)
aproapelui ºi apoi ºi-a repetat (Rom. 13:8)
afirmaþia sa principalã cã dragostea… este
împlinirea Legii. Numai în Hristos poate un
om sã împlineascã aceasta sau oricare altã
cerinþã a Legii (8:4).

13:11. Exprimarea dragostei divine este
responsabilitatea constantã a creºtinului, dar
este esenþialã mai ales cã ei „ºtiau“ în ce
împrejurãri se aflau (lit., „ºtiind vremea“).
Pavel nu s-a referit la timp în general, ci la
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sfârºitul vremurilor ºi la revenirea iminentã a
Domnului Isus. Era deci un timp al vegherii
spirituale ºi al slujirii creºtine: sã vã (unele
ms. au „sã ne trezim“, ceea ce este conform
contextului) treziþi în sfârºit din somn (cf.
Ef. 5:14; 1 Pet. 5:8). Necesitatea vegherii este
prezentatã prin cuvintele: cãci acum mân-
tuirea (mântuirea finalã, care devine efectivã
la revenirea Mântuitorului; cf. Rom. 8:23;
Evr. 9:28; 1 Pet. 1:5) este mai aproape de
noi decât atunci când am crezut (cf. Iac.
5:8). Fiecare zi care trece în credinþã aduce
mântuirea ºi eliberarea finalã mai aproape.

13:12. Pavel a considerat timpul reveni-
rii lui Hristos ºi împlinirea finalã a mântuirii
credincioºilor (v. 11) drept ziua nouã care va
începe. Timpul prezent, în care Hristos este
absent (Ioan 14:2-3; Fapte 1:11) ºi Satan este
activ (2 Cor. 4:4; Ef. 2:2) este prezentat drept
noaptea în care ne aflãm ( cf. 2 Pet. 1:19).
Pentru cã ziua se apropie, Pavel i-a îndemnat
cu toatã vigoarea pe cititorii sãi: sã ne des-
brãcãm, deci, de faptele întunericului, ºi sã
ne îmbrãcãm cu armele luminii. Creºtinii
sunt soldaþi într-un conflict ºi trebuie sã fie
atenþi ºi bine echipaþi pentru luptã (Ef. 6:10-
17; 1 Tes. 5:8). O viaþã integrã, care-L ono-
reazã pe Hristos este deseori prezentatã drept
o viaþã trãitã în luminã (Ioan 12:36; Ef. 5:8,
14; Col. 1:12; 1 Tes. 5:5; 1 Ioan 1:7; 2:10).

13:13-14. În versetul 13 Pavel ºi-a repe-
tat îndemnul din versetul 12, trecând de la
modul figurativ de a vorbi despre rãzboi la
referirea la viaþã. El le-a dat urmãtoarea
sarcinã: Sã trãim frumos, ca în timpul zilei.
Crimele, violenþa ºi rãutatea sunt asociate cu
întunericul ºi noaptea (Ioan 1:5; 3:19-20;
8:12; 12:35, 46; Ef. 5:8, 11; 6:12; 1 Tes. 5:7;
1 Pet. 2:9; 1 Ioan 1:5-6; 2:9, 11). Poate cã
Pavel s-a gândit la acest contrast datoritã ex-
presiei „faptele întunericului“ (Rom. 13:12).
Evident, activitãþile ºi atitudinile pe care le-a
prezentat — chefuri… beþii… curvii… fap-
te de ruºine… certuri ºi… pizmã (cf. Gal.
5:19-21) — sunt „faptele întunericului“. Este
interesant faptul cã Pavel a fãcut o legãturã
între gelozie ºi imoralitate. Astfel de atitu-
dini ºi acþiuni nu-ºi au locul în viaþa unui
creºtin. El aparþine „luminii“; aceste fapte  ºi
gânduri aparþin întunericului.

Modul de viaþã al unui creºtin trebuie
sã fie curat ºi sfânt, mai ales în lumina
apropierii revenirii lui Hristos (cf. Rom.
13:12-12; 1 Ioan 3:3). Secretul trãirii unei
vieþii caste de cãtre un creºtin este prezentat
în continuare: îmbrãcaþi-vã în Domnul Isus
Hristos (cf. Ef. 4:24; Col. 3:10). La mântuire

ei s-au „îmbrãcat cu Hristos“ (Gal. 3:27),
deci trebuie sã se poarte în consecinþã. Iar
secretul trãirii unei vieþi sfinte mai înseamnã:
nu purtaþi grijã de firea pãmânteascã, ca
sã-i treziþi poftele (lit., „nu vã îngrijoraþi
[pronoian] pentru fire [sarkos; cf. Rom.
8:3-5, 8-9, 12-13] pentru pofte“). Un creºtin
care îºi planificã cum sã-ºi satisfacã natura
pãcãtoasã greºeºte ºi îºi depãºeºte limitele
stabilite de Dumnezeu.

F. În raporturile cu alþi creºtini 
(14:1-15:13)
Pavel a discutat despre diversele aspecte

ale responsabilitãþii creºtinului în relaþiile
interpersonale (12:9-21; 13:8-10), dar relaþi-
ile cu ceilalþi creºtini reprezintã un subiect
mult mai vast care trebuie sã fie dezvoltat.
Relaþiile armonioase din familia lui Dumne-
zeu sunt importante.

1. FÃRÃ JUDECATÃ (14:1-12)
Creºtinii se aflã în stadii diferite de matu-

ritate spiritualã. De asemenea ei au crescut în
medii diferite, lucru ce influenþeazã atitu-
dinile ºi practicile lor. Deci, prima lecþie care
trebuie învãþatã pentru o viaþã armonioasã cu
alþi creºtini este încetarea judecãrii reciproce.

14:1-4. Aceste versete se ocupã de cel
slab în credinþã, expresie aflatã la începutul
propoziþiei, deci având un loc predominant.
Pavel le-a poruncit credincioºilor: Primiþi
bine (imper. la diateza medialã prez., „con-
tinuaþi sã primiþi bine“; cf. 15:7) un astfel    de
om ºi nu vã apucaþi la vorbã asupra
pãrerilor îndoelnice (lit., „dar nu vã certaþi
pe marginea unor pãreri“). Un credincios
care are anumite scrupule nu trebuie primit în
comuniunea creºtinã cu intenþia schimbãrii
concepþiilor sau pãrerilor lui prin certuri cu el
în legãturã cu aceste subiecte.

Un aspect al scrupulelor care sunt diferi-
te este cel al mâncãrii, mai ales al consumãrii
cãrnii. Unul crede cã poate sã mãnânce de
toate; pe când altul, care este slab, nu
mãnâncã decât verdeþuri (lit., „dar cel care
este slab mãnâncã legume“). Motivul pentru
care unii creºtini de atunci erau vegetarieni
nu este specificat. Deoarece problema este
legatã de credinþa lor creºtinã este posibil ca
acest obicei sã fi avut scopul evitãrii con-
sumãrii cãrnii oferite idolilor (cf. 1 Cor. 8;
10:23-30). Motivul care i-a determinat pe
unii creºtini sã aibã aceste scrupule nu este
important; existenþa lor alãturi de opinii
diferite este preocuparea lui Pavel.
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În situaþii de acest gen nici un credincios
nu trebuie sã-l judece pe celãlalt. Verbul sã
nu dispreþuiascã (exoutheneitô; folosit ºi în
Rom. 14:10) se poate traduce „a respinge cu
dispreþ“ (cf. „n-aþi arãtat… dispreþ“, Gal.
4:14 ºi „nu dispreþuiþi“, 1 Tes. 5:20). Motivul
pentru care un creºtin „puternic“ nu trebuie
sã-l dispreþuiascã pe unul „slab“ ºi motivul
pentru care un creºtin slab nu trebuie sã… ju-
dece (krinetô) pe cel puternic este cã Dum-
nezeu l-a primit (acelaºi verb ca în 14:1) pe
fiecare dintre ei. (Un alt motiv pentru a nu-i
dispreþui pe ceilalþi este prezentat mai târziu
în v. 10.) Fiind credincios, el este un slujitor
al lui Dumnezeu ºi va fi judecat de Dumne-
zeu. Toþi creºtinii care încearcã sã-i judece
pe ceilalþi credincioºi trebuie sã se confrunte
cu întrebarea lui Pavel: Cine eºti tu, care ju-
deci (lit., „cel care judecã“) pe robul altuia?
(Oiketçn, „slujitor pe lângã casã“ nu este
cuvântul obiºnuit doulos, „rob“.) Participiul
prezent „care judeci“ sugereazã faptul cã
Pavel a sesizat cã unii creºtini din Roma îi
judecau pe alþii. Dar aceste critici sunt greºite
pentru cã evaluarea unui slujitor al casei cade
în sarcina stãpânului sãu, nu a tovarãºilor
lui de credinþã. Totuºi, a tras Pavel concluzia:
va sta în picioare (lit., „va fi fãcut sã stea în
picioare“), cãci Domnul are putere sã-l în-
tãreascã ca sã stea. Chiar dacã un credincios
dispreþuieºte scrupulele altui creºtin, Dumne-
zeu îl poate apãra pe acesta din urmã.

14:5-8. Un alt aspect în care se manifestã
opinii separate a fost semnificaþia unor zile
speciale. Unul socoteºte o zi mai pe sus de-
cât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel
(cf. Col. 2:16). Pentru apostol poziþia diver-
ºilor creºtini nu avea importanþã. Preocupa-
rea lui era: Fiecare sã fie deplin încredinþat
în mintea lui (cf. Rom. 14:14, 22), exami-
nându-ºi inima pentru a fi sigur cã face ceea
ce crede cã vrea Domnul sã facã. Apoi, trebu-
ie sã pãstreze opiniile sale pentru Domnul.
Acest lucru este valabil în orice problemã în
care existã diferenþe sincere de opinii între
creºtini, fie cã este vorba de deosebire între
zile, fie cã este vorba de ceea ce se mãnâncã,
sau de orice alt lucru neinterzis de Scripturã.
Toþi îi aparþinem Domnului ºi suntem jude-
caþi de El (1 Cor. 10:25-27; 1 Tim. 4:3-5).
Responsabilitatea individualã a creºtinului în
faþa Domnului în toate domeniile ºi expe-
rienþele vieþii este foarte importantã. Fiecare
creºtin este vãzut de Domnul atât în viaþã cât
ºi în moarte ºi este judecat de El, nu de alþi
creºtini. Deci, fie cã trãim, fie cã murim,
noi suntem ai Domnului.

14:9-12. Pavel a prezentat în aceste ver-
sete baza teologicã a îndemnului sãu pentru
creºtini de a înceta sã judece ºi de a rezista
tentaþiei de a judeca. Unul dintre motivele
morþii rãscumpãrãtoare a Domnului este sã
aibã stãpânire ºi peste cei morþi ºi peste cei
vii. Deoarece Isus este Domnul, creºtinii nu
trebuie sã „judece“ (krineis) sau sã „dispreþu-
iascã“ (exoutheneis, „sã respingã cu dispreþ“;
cf. v. 3) pe ceilalþi, fraþii lor, în astfel de pro-
bleme. Nici un creºtin nu este deasupra fra-
telui sãu ca judecãtor; toþi sunt egali sub
Hristos, Judecãtorul.

Fiind Domnul, Isus va analiza ºi evalua
într-o zi lucrarea slujitorilor Sãi înaintea
scaunului de judecatã (bçma; vezi comen-
tariile de la 2 Cor. 5:10). Pavel a afirmat cer-
titudinea acestui eveniment citând din Isaia
49:18 ºi 45:23, texte referitoare la înfãþiºarea
fiecãruia înaintea lui Hristos ºi la recunoaº-
terea Sa ca Domn (cf. Fil. 2:10-11). Atunci,
fiecare din noi va da socotealã (lit., „un
cuvânt“) despre sine însuºi lui Dumnezeu.
Pentru cã Pavel a scris credincioºilor din
Roma (Rom. 1:7) ºi s-a inclus pe sine însuºi
printre ei folosind persoana întâia plural în
cazul verbului folosit („ne vom înfãþiºa“;
14:10), „scaunul de judecatã“ este rezervat
numai credincioºilor în Domnul. Ceea ce aici
este numit scaunul de judecatã al lui Dumne-
zeu este scaunul de judecatã al lui Hristos în
2 Corinteni 5:10. Deoarece Dumnezeu judecã
prin Fiul Sãu (Ioan 5:22, 27), despre acest
scaun de judecatã se poate spune cã este atât
al Tatãlui cât ºi al Fiului. Nu va fi stabilitã
atunci problema destinului final al credincio-
sului; aceasta a fost rezolvatã prin credinþa lui
în Hristos (Rom. 8:1). Lucrarea fiecãrui cre-
dincios va fi analizatã, rezultatul fiind expe-
rimentarea unor pierderi (cf. 1 Cor. 3:12-15),
dar creºtinul va fi rãsplãtit pentru lucrurile
durabile pe care le-a fãcut (cf. 1 Cor.
4:4-5). Aceastã judecatã a credincioºilor
este un  apogeu al demonstrãrii stãpânirii lui
Dumnezeu. 

2. FÃRÃ MOTIVE DE POTICNIRE 
(14:13-23)
Îndemnul lui Pavel împotriva judecãrii se

referã la atitudinile ºi acþiunile creºtinilor faþã
de convingerile altor credincioºi (v. 1-12).
Cealaltã faþã a monedei este evaluarea impac-
tului convingerilor ºi acþiunilor proprii asupra
altor creºtini. În aceastã secþiune Pavel aver-
tizeazã de pericolul punerii unor obstacole
în calea creºterii spirituale a celorlalþi creº-
tini, pe baza faptului cã suntem liberi sã trãim
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conform convingerilor care nu sunt împãrtã-
ºite de ceilalþi credincioºi. 

14:13-14. Propoziþia de început a lui
Pavel este atât porunca finalã a subiectului
anterior cât ºi introducerea subiectului nou:
Sã nu ne mai judecãm (krinômen, „condam-
nãm“), deci, unii pe alþii (conjunctiv prez.,
„Sã nu mai continuãm sã ne judecãm sau con-
damnãm unii pe alþii“). În loc de aceasta,
creºtinul trebuie sã se judece pe sine însuºi ºi
acþiunile sale astfel încât sã nu fie o piatrã de
poticnire (proskomma, lit., „un lucru de care
se împiedicã cineva“; cf. 1 Cor. 8:9 ºi comen-
tariilor de la Rom. 14:20-21) sau un prilej
de pãcãtuire (skandalon, lit., „cursã, cap-
canã“, deci „orice lucru care-l determinã pe
celãlalt sã pãcãtuiascã“; cf. 16:17) pentru
fratele lui.

Întorcându-se la subiectul mâncãrii
(14:2-3, 6) Pavel ºi-a exprimat propria con-
vingere (cf. v. 5) de creºtin cã nimic nu este
necurat (koinon, „comun“; cf. Fapte 10:15;
Rom. 14:20; 1 Cor. 8:8). Totuºi, problema
este cã nu toþi creºtinii — mai ales creºtinii
evrei — împãrtãºeau convingerea lui Pavel.
Din acest motiv Pavel a tras concluzia care
se impunea: un lucru nu este necurat („co-
mun“) decât pentru cel ce crede („cel care
socoteºte“) cã este necurat (cf. Tit 1:15).
Dar dacã cineva insistã asupra acceptãrii con-
vingerii sale, el poate sã-i afecteze pe ceilalþi.
Acesta este subiectul de care se va ocupa
Pavel în continuare (Rom. 14:15-18).

14:15-18. Cum trebuie sã se poarte un
creºtin care are convingerea cã poate con-
suma orice fel de alimente faþã de cel care are
scrupule în privinþa unor alimente? El trebuie
sã renunþe la libertatea lui în Hristos în
dragostea creºtinã pentru a evita ca fratele sã
aibã de suferit din punct de vedere spiritual.
Dacã el insistã sã-ºi exercite libertatea lui
creºtinã astfel încât sã–l mâhneascã (lypeitai,
„suferinþã, durere“) pe fratele sãu, atunci, a
conchis Pavel, exercitarea creºtinã a libertãþii
nu înseamnã sã nu mai umbli în dragoste.
O astfel de insistenþã poate nimici spiritual
pe acela pentru care a murit Hristos. „A
nimici“ este traducerea cuvântului apollye,
care are deseori sensul de distrugere eternã.
Aici poate însemna doar distrugere tempo-
rarã; un creºtin obligat sã acþioneze împotriva
scrupulelor sale, chiar dacã ele sunt mai
stricte decât este necesar, se poate distruge
din cauza conºtiinþei lui rãnite (cf. 1 Cor.
8:10-12). Insistenþa asupra libertãþii creºtine
(binele vostru) mai poate duce la discredita-
rea ei (sã fie grãit de rãu, blasphçmeistho).

Astfel de lucruri nu trebuie sã se întâm-
ple. În fond, mâncarea nu este atât de impor-
tantã (1 Cor. 8:8); nu ea reprezintã esenþa
„Împãrãþiei“ lui Dumnezeu. Împãrãþia con-
stã în neprihãnire (un mod de viaþã integru),
pace (cf. Rom. 12:16, 18; 14:19) ºi bucurie
în (sfera Duhului) Duhul Sfânt (cf. 15:13).
Aceste lucruri sunt esenþiale pentru comuni-
unea ºi armonia creºtinã. Un creºtin preocu-
pat de lucruri spirituale va insista asupra unui
mod corect de comportare, asupra armoniei ºi
bucuriei ºi nu va încerca sã-i oblige pe ceilalþi
sã adopte modul lui de viaþã. Drept rezultat,
un creºtin care slujeºte (participiu prez.,
douleuôn, „care continuã sã slujeascã ca un
rob“) lui Hristos în felul acesta — urmãrind
în dragostea creºtineascã neprihãnirea, pacea
ºi bucuria în Duhul Sfânt — este plãcut (cf.
12:1; 15:1; Evr. 13:21) lui Dumnezeu ºi cin-
stit de oameni (în contrast faþã de vorbirea
de rãu din Rom. 14:16).

14:19-21. Continuând sã sublinieze
importanþa neîmpiedicãrii altora pe drumul
creºterii spirituale, Pavel i-a îndemnat cu
toatã vigoarea pe cititorii sãi: Aºa dar, sã
urmãrim lucrurile (lit., „sã continuãm sã
urmãrim“), care duc la pacea (lit., „lucrurile
pãcii“; cf. v. 17) ºi zidirea noastrã (lit., „ºi
lucrurile care duc la zidirea noastrã unul de
cãtre celãlalt; cf. 15:2; 1 Tes. 5:11). Pentru
Pavel o mâncare ºi convingerile personale
legate de ea nu erau la fel de importante ca
sãnãtatea spiritualã a celorlalþi creºtini ºi
lucrul lui Dumnezeu. Din acest motiv este
rãu sã insiºti asupra libertãþii personale în
Hristos în privinþa alimentelor (toate lucru-
rile sunt curate; cf. Rom. 14:14, „nimic nu
este necurat în sine“) ºi a bãuturii dacã acest
lucru ajunge pentru altul un prilej de cã-
dere (proskommatos, „o piatrã de poticnire“;
cf. v. 13, 21). A mânca carne, a bea vin ºi
orice alt lucru trebuie evitat dacã reprezintã
pentru fratele tãu un prilej de cãdere (pro-
skoptei, „poticnire“; cf. prokosmma în v. 13,
20). Uneori trebuie sã renunþãm la libertatea
creºtinã de dragul altora. Aºa cum a scris
Pavel corintenilor: „Toate lucrurile sunt îngã-
duite, dar nu toate sunt de folos“ (1 Cor.
10:23). ªi: „Luaþi seama ca nu cumva aceastã
slobozenie a voastrã sã ajungã o piatrã de
poticnire pentru cei slabi“ (1 Cor. 8:9).

14:22-23. În privinþa convingerilor
personale în domeniile unde existã opinii
diferite, Pavel a tras concluzia: Încredinþa-
rea pe care o ai (lit., „Credinþa pe care o ai“
sau „Ai credinþã?“), pãstreaz-o pentru tine,
înaintea lui Dumnezeu. Un creºtin nu
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trebuie sã insiste asupra influenþãrii altui
credincios care are scrupule mai stricte „în
mintea lui“ (v. 5) pentru cã el trãieºte „pentru
Domnul“ (v. 8). Pavel îl considerã pe un
creºtin care are o conºtiinþã curatã în aceste
probleme, asemenea lui, ferice. Pe de altã
parte, un creºtin care se îndoieºte ºi mã-
nâncã, este osândit (verb la perf. pas. „este
condamnat“). Dacã un creºtin mãnâncã sau
face orice altceva atunci când are îndoieli în
mintea lui, dacã lucrul respectiv este bun sau
rãu înaintea lui Dumnezeu (unul care este
„slab“ în credinþã, v. 1-2), acþiunea lui nu
provine din (ek, „din“) încredinþare ºi, deci,
este greºitã. Principiul este: „Dacã ai îndoieli,
opreºte-te.“ Creºtinul „tare“ (15:1) greºeºte,
dacã îl determinã pe un frate mai slab sã
pãcãtuiascã (fãcând un lucru de care se îndo-
ieºte, 14:20), iar un frate slab (v. 1-2) care
face unele lucruri în ciuda îndoielilor sale
pãcãtuieºte de asemenea (v. 23).

3. URMÂND EXEMPLUL LUI HRISTOS 
(15:1-13)
Pavel a scris creºtinilor sã nu îi dispre-

þuiascã sau condamne pe alþii (14:1-12) ºi nici
sã nu stânjeneascã viaþa spiritualã a altor
creºtini (14:13-23). Acum el prezintã al
treilea principiu care trebuie respectat atunci
când ne raportãm la tovarãºii de credinþã:
trebuie sã urmãm exemplul Domnului Isus
Hristos. Isus a fost Persoana care a aplicat în
mod suprem principiul de a trãi pentru alþii,
nu pentru Sine. De aceea este potrivit ca oa-
menii care-I poartã Numele sã urmeze exem-
plul Sãu.

15:1-4. Pavel a rezumat prezentarea an-
terioarã (cap. 14) spunând: Noi, care suntem
tari (evident în convingeri ºi cu o conºtiinþã
puternicã), suntem datori (timpul prez., fapt
ce subliniazã o obligaþie continuã; poziþia
acestui verb la începutul propoziþiei sublini-
azã importanþa acestei obligaþii) sã rãbdãm
slãbiciunile (lit., „neputinþele, deficienþele“)
celor slabi (lit., „care nu sunt tari“). Cei tari
nu trebuie sã-i dispreþuiascã pe cei slabi; ei
trebuie sã fie îngãduitori cu ei. De asemenea,
cei tari nu trebuie sã urmãreascã sã-ºi fie
„plãcuþi“ lor înºile. Aceastã ultimã propoziþie
este cheia; un creºtin nu trebuie sã fie ego-
centric, ci trebuie sã fie preocupat de bunã-
starea spiritualã a celorlalþi. Totuºi, a plãcea
altora nu este un scop în sine, ci este bine,
în vederea zidirii (lit. „spre edificarea“; cf.
„zidirea“ din 14:19). Acesta este exemplul
lãsat de Domnul Isus Hristos. El nu ªi-a
plãcut Lui Însuº. El a venit sã facã „voia“

Tatãlui care L-a trimis (Ioan 4:34) ºi sã-I fie
plãcut Lui (Ioan 5:30; 8:29). Pentru a-ºi
demonstra afirmaþia, Pavel a citat o parte
dintr-un verset al unui psalm mesianic (Ps.
69:9). Hristos a fost insultat de alþii datoritã
legãturii Sale cu Dumnezeu Tatãl.

Apoi Pavel a prezentat un principiu sem-
nificativ privind scopul ºi lucrarea Scripturii:
tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris
pentru învãþãtura noastrã (lit., „pentru
instruirea noastrã“). Scopul pentru care au
fost scrise Scripturile este sã dea credin-
cioºilor rãbdarea (hypomonçs, „statornicie
în faþa adversitãþilor“) ºi mângâierea astfel
încât ei sã aibã nãdejde (timpul prez., „sã
continue sã aibã speranþã“; cf. Rom. 5:3-5).
Atunci când creºtinii învaþã din trecut (ceea
ce este scris în VT despre alþii care nu au
urmãrit sã-ºi fie plãcuþi lor înºiºi) gãsesc
puterea de a rãbda ºi a fi mângâiaþi în pre-
zent, privind cu speranþã (încredere) spre
viitor.

15:5-6. „Rãbdarea“ ºi „mângâierea“ pe
care creºtinul le primeºte din Scripturã (v. 4)
vin esenþialmente din partea lui „Dum-
nezeu“, autorul Scripturii. Pavel s-a rugat ca
Dumnezeu sã le dea cititorilor sãi aceleaºi
simþiminte (lit., „a gândi la fel“; 12:16, „a
trãi în armonie“ are aceeaºi construcþie în
gr.), unii faþã de alþii, dupã pilda lui Hristos
Isus (lit., „conform lui Hristos Isus“). Scopul
final al acestei unitãþi a fost: cu o inimã ºi cu
o gurã (o unitate a sentimentelor interioare ºi
a exprimãrii exterioare), sã slãviþi (conj.
prez., „sã continuaþi sã slãviþi“) pe Dum-
nezeu, Tatãl Domnului nostru Isus Hristos
(2 Cor. 1:3; Ef. 1:3; 1 Pet. 1:3 au aceleaºi
cuvinte în prezentarea lui Dumnezeu). Acesta
este scopul final al creºtinului individual ºi
scopul colectiv al bisericii (cf. Rom. 15:7;
1 Cor. 6:20; 2 Tes. 1:12).

15:7. Deoarece scopul relaþiilor inter-
personale dintre creºtini este o slãvire în
unitate a lui Dumnezeu, Pavel ºi-a încheiat
poruncile prin cuvintele: primiþi-vã unii pe
alþii (imper., „continuaþi sã vã acceptaþi sau
sã vã primiþi unii pe alþii“). Este semnificativ
faptul cã aceeaºi poruncã a dat-o Pavel
creºtinilor tari atunci când a deschis întreaga
discuþie (14:1). Iar modelul creºtin al accep-
tãrii noastre reciproce este Domnul Isus, care
ne-a primit pe noi. Domnul i-a primit pe
credincioºi atunci când erau nu numai „fãrã
putere“ (5:6; lit., „slabi“), ci erau „nelegiuiþi“
(5:6), „pãcãtoºi“ (5:8) ºi „vrãjmaºi“ (v. 10).
Evident, creºtinii pot sã-i accepte pe alþii care
se deosebesc de ei în probleme neesenþiale.
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Isus Hristos i-a primit pe ei spre slava lui
Dumnezeu, care este scopul unitãþii creºtine
(15:6).

15:8-12. Arãtând cã Domnul Isus este
modelul creºtinilor, Pavel a trecut apoi sã dis-
cute lucrarea lui Isus ºi obiectivele ei:
Hristos a devenit un slujitor (cuvântul „dia-
con“ provine din acest substantiv gr. dia-
konon) al tãierii împrejur. Isus S-a nãscut
evreu ca Mesia al Israelului din partea lui
Dumnezeu. Dumnezeu a avut douã obiective
de realizat prin lucrarea lui Isus. Primul a fost
ºi sã-ºi întãreascã fãgãduinþele date pãrin-
þilor (cf. 9:4-5). Al doilea obiectiv al lui
Dumnezeu în lucrarea lui Hristos a fost ºi
(„ºi“ apare deoarece propoziþia care urmeazã
este coordonatã cu cea precedentã) ca
Neamurile sã slãveascã pe Dumnezeu (cf.
15:6) pentru îndurarea Lui. Dumnezeu a
fãcut legãminte numai cu Israelul (9:4), nu cu
neevreii (cf. Ef. 2:12), deci Dumnezeu nu a
avut promisiuni fãcute prin legãmânt de
împlinit cu neevreii. Toate binecuvântãrile
spirituale care vin asupra neevreilor provin
numai din îndurarea lui Dumnezeu. Cu toate
acestea, Dumnezeu a avut din eternitate sco-
pul sã binecuvânteze spiritual neevreii prin
Domnul Isus ca Mesia a lor ºi prin legãmin-
tele Sale cu Israelul (ex., Gen. 12:3; cf. Ioan
4:22).

Cele douã scopuri ale lui Dumnezeu pen-
tru lucrarea lui Hristos sunt realizate acum
când Israelul a fost lãsat deoparte ca popor
(cf. Rom. 11:1-31), ºi Biserica este formatã
atât din evrei cât ºi Neamuri (Ef. 2:14-22).
Ele vor fi realizate ºi în viitor când Israelul îºi
va reprimi locul de frunte între popoare ºi va
deveni mijlocul binecuvântãrii tuturor (cf.
Deut. 30:1-10).

Pentru a demonstra validitatea afirmaþiei
sale despre lucrarea lui Hristos ºi scopurile
ei, mai ales cel referitor la neevrei, apostolul
Pavel a citat pasaje din Vechiul Testament,
introducându-le cu formula: dupã cum este
scris (timpul perf. „stã scris“). Este semni-
ficativ faptul cã aceste citate sunt preluate din
toate cele trei secþiuni ale Vechiului Testa-
ment — „Legea lui Moise… Prooroci ºi…
Psalmi“ (Luca 24:44) — ºi din trei mari eroi
evrei: Moise, David ºi Isaia. Primul citat
(Rom. 15:9) este din cântecul de eliberare a
lui David (2 Sam. 22:50; Ps. 18:49); al doilea
(Rom. 15:10) din cântarea de rãmas bun a lui
Moise (Deut. 32:43); al treilea (Rom. 15:11)
din capitolul cel mai scurt ºi aflat în mijlocul
Bibliei (Ps. 117:1); iar al patrulea (Rom.

15:12) din profeþia mesianicã a lui Isaia (Is.
11:10).

În cele patru citate putem vedea dezvol-
tarea unei idei. În primul citat, David L-a lãu-
dat pe Dumnezeu printre Neamuri (Rom.
15:9); în al doilea, Moise a îndemnat nee-
vreii: Veseliþi-vã, împreunã cu poporul Lui
(v. 10); în al treilea psalmistul a poruncit
neevreilor: Lãudaþi pe Domnul (v. 11; cf. v.
7); iar în patrulea Isaia a prezis cã o Rãdã-
cinã… din Iese (Mesia) va domni peste
Neamuri ºi ele vor nãdãjdui în El (v. 12).
Vechiul Testament nu a prezentat niciodatã
neamurile drept „împreunã moºtenitoare cu
noi [Israelul]… în aceeaºi fãgãduinþã în
Hristos“ (Ef. 3:6), dar cu siguranþã cã a pre-
vãzut cã neevreii vor primi binecuvântãrile
din partea lui Dumnezeu ca împlinire a
promisiunilor din cadrul legãmântului Lui cu
poporul Sãu Israel.

15:13. De mai multe ori Pavel a lãsat
impresia prin cuvintele sale cã încheie
aceastã epistolã (v. 13, 33; 16:20, 25-27).
Acest verset (15:13) este de fapt o rugãciune
de binecuvântare. Aceastã prezentare a lui
Dumnezeu drept Dumnezeul nãdejdii este
legatã de speranþa menþionatã în versetele
precedente ºi de promisiunile lui Dumnezeu
consemnate în Scripturã, care dau speranþã
(v. 4). Pavel a dorit ca Dumnezeu sã-i umple
pe cititorii sãi de toatã bucuria ºi pacea (cf.
14:17). Bucuria este legatã de încântarea cu
care este aºteptatã împlinirea speranþelor.
Pacea rezultã din siguranþa cã Dumnezeu va
împlini aceste speranþe (cf. 5:1; Fil. 4:7).
Acestea sunt experimentate de cei care au
credinþa (cf. Evr. 11:1). Drept rezultat cre-
dincioºii, prin puterea Duhului Sfânt, sunt
tari în nãdejde (cf. Rom. 15:9). Aceastã
realizare a tuturor scopurilor lui Dumnezeu
pentru bunãstarea spiritualã a copiilor Sãi
vine din puterea datã de Duhul lui Dum-
nezeu. Ce încheiere potrivitã care aminteºte
de discuþia apostolului despre viaþa creºtinã.

VII. Comentarii finale (15:14-16:27)

Deºi toate epistolele lui Pavel au cuvinte
de încheiere, el le-a acordat un spaþiu mai
mare în Romani decât în oricare altã epistolã.
Acest lucru s-a datorat cel puþin în parte
faptului cã el nu a vizitat niciodatã oraºul ºi
bisericile lui ºi de asemenea dorinþei lui de
a stabili relaþii personale cu destinatarii epis-
tolei sale. Un alt factor a fost cu siguranþã
planul sãu de a vizita Roma în viitor.
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A. Planuri personale (15:14-33)
Scriind unui grup de oameni pe care nu

l-a întâlnit niciodatã Pavel a manifestat o
ezitare lãudabilã de a face referiri personale
la sine însuºi. S-a folosit pe sine însuºi o
singurã datã drept exemplu (7:7-25), ºi cele-
lalte referiri la sine sunt puþine (1:8-16; 9:1-3;
10:1-2; 11:1). Acum când ºi-a încheiat epis-
tola a simþit nevoia sã conducã discuþia spre
filozofia lucrãrii sale ºi spre planurile sale în
lumina ei.

15:14-16. Pavel ºi-a demonstrat în aceas-
tã epistolã ºi în altele capacitatea de a fi direct,
uneori chiar aspru, ºi convingãtor. Totuºi era
foarte preocupat de sentimentele celorlalþi ºi
avea capacitatea de a folosi cu eficienþã prin-
cipiile relaþiilor interpersonale. Acest lucru
reiese din afirmaþia sa: eu însumi sunt încre-
dinþat (timpul perf. „eu rãmân convins“; cf.
8:38) cã sunteþi plini de bunãtate, plini ºi
de orice fel de cunoºtinþã (timpul perf. „fiind
umpluþi de toatã cunoaºterea“, nu în sens
absolut, ci în sensul cã ei aveau o înþelegere a
întregului spectru al adevãrurilor creºtine) ºi
astfel sunteþi în stare sã vã sfãtuiþi (nou-
thetein, „a sfãtui, a îndemna“; cf. Col. 1:28;
3:16) unii pe alþii. Pavel nu avea o pãrere
defavorabilã despre creºtinii romani; dimpo-
trivã el a considerat cã din punct de vedere
spiritual au cunoºtinþe ºi maturitate. În acest
caz, de ce a scris el despre aceste subiecte
creºtine fundamentale? Pavel le-a explicat:
v-am scris mai cu îndrãznealã, ca sã vã
aduc din nou aminte de lucrurile acestea.
La fel a procedat ºi Petru (2 Pet. 1:12; 3:1-2).

Pavel a îndeplinit condiþiile necesare
pentru a le aminti cititorilor de acele subiecte
în virtutea poziþiei lui deosebite ca rezultat al
harului lui Dumnezeu (cf. Rom. 1.5). El a
fost slujitorul (leitourgon, un „slujitor public“)
lui Isus Hristos între Neamuri. Aceastã lucra-
re a fost consideratã de Pavel preoþia (GBV;
verbul gr. hierourgounta înseamnã „a lucra în
lucruri sacre“) în Evanghelia lui Dumnezeu
(cf. 1:2-4). Deoarece Neamurile au fost des-
tinatarele proclamãrii de cãtre Pavel a veºtii
bune (11:13; Gal. 1:16; 2:2,7-9; Ef. 3:8; Col.
1:27; 2 Tim. 4:17), ele au devenit o jertfã bine
primitã, sfinþitã (timpul part. „care a fost
sfinþitã“, sau „pusã deoparte“) de Duhul Sfânt
(cf. 1 Pet. 1:2). Ca un preot, Pavel L-a prezen-
tat pe Dumnezeu neevreilor ºi apoi i-a prezen-
tat pe ei ca o jertfã înaintea lui Dumnezeu.
Disponibilitatea lui Dumnezeu de a-i accepta
pe neevrei, puºi deoparte de Duhul Sfânt, aratã
cã planul Sãu pentru epoca Bisericii este
unirea evreilor ºi neevreilor într-un singur
trup (cf. Ef. 3:6).

15:17-19. Pavel prezintã rezultatul
acestei lucrãri deosebite a sa pentru neevrei,
prin harul lui Dumnezeu: Eu, deci, mã pot
lãuda (lit., „m-am lãudat“) în Isus Hristos,
în slujirea lui Dumnezeu (lit., „în lucrurile
privitoare la Dumnezeu“). Nu era o laudã cu
realizãrile umane, aºa cum a explicat Pavel:
Cãci n-aº îndrãzni sã pomenesc nici un
lucru pe care sã nu-l fi fãcut Hristos prin
mine, ca sã aducã Neamurile la ascultarea
de El (lit., „la ascultarea Neamurilor“).
„Ascultarea“ este un sinonim pentru venirea
la Hristos (cf. 1:5; 1 Pet. 1:2; cf. „sã asculte“
din Rom. 16:26) pentru cã Dumnezeu „po-
runceºte… tuturor oamenilor de pretutindeni
sã se pocãiascã“ (Fapte 17:30).

Pavel a recunoscut faptul cã tot creditul îi
aparþine lui Hristos. Cu toate acestea ºi Pavel
a participat; Dumnezeu a lucrat prin cuvântul
ºi prin faptele lui. Apostolul a fost folosit de
Dumnezeu pentru înfãptuirea semnelor
(sçmeiôn, miracole care au semnificaþia unor
adevãruri teologice) ºi minunilor (teratôn,
miracole care produc uimirea). Luca s-a
referit la o minune fãcutã de Dumnezeu prin
Pavel în Cipru (Fapte 13:11, orbirea lui
Elima), la „semne ºi minuni“ în Iconia (Fapte
14:3; cf. Fapte 15:12) ºi la minunile din
Listra (Fapte 14:8-10, 19-20), din Efes (Fapte
19:11-12), din Troa (Fapte 20:9-12) ºi din
Malta (Fapte 28:1-8). Semnele, minunile ºi
miracolele au constituit elemente de auten-
tificare a lucrãrii apostolilor (2 Cor. 12:12;
Evr. 2:3-4). ªi toate acestea, a spus Pavel, au
fost prin puterea Duhului Sfânt (cf. Rom.
15:13). Toate realizãrile remarcabile ale lui
Pavel au avut drept sursã harul lui Dumne-
zeu, drept scop ºi motivaþie Isus Hristos ºi
drept putere Duhul Sfânt.

Rezultatul a fost cã Pavel a predicat
Evanghelia de la Ierusalim ºi þãrile de
primprejur, pânã la Iliric. Literal, textul
este: „de la Ierusalim ºi într-un cerc (i.e.,
Ierusalimul ºi împrejurimile lui), chiar pânã
la Iliric“. „Evanghelia lui Dumnezeu“ (v. 16)
este numitã aici Evanghelia lui Hristos.
Noul Testament consemneazã mai multe vi-
zite ale lui Pavel la Ierusalim dupã conver-
tirea sa (Fapte 9:26-28 [cf. Gal. 1:17-19];
Fapte 11:27-30; 15:2 [cf. Gal. 2:1]; Fapte
18:22). Vizita lui Pavel la Iliric nu a fost
menþionatã în altã parte în Noul Testament.
Aceastã zonã, cunoscutã ºi sub numele de
Dalmatia, corespunde aproximativ fostei
republici Yugoslavia. Se aflã în vestul ºi nor-
dul Greciei (vezi localizarea ei pe hartã între
Fapte ºi Rom.). Tit s-a dus o datã în Dalmatia
(2 Tim. 4:10). O alternativã plauzibilã este cã
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Pavel a ajuns în Iliric din Macedonia în timp
ce aºtepta un rãspuns la Epistola 2 Corinteni
înainte de a merge la Corint (Fapte 20:1-3;
2 Cor. 13:1-2, 10). Vizita îi era proaspãtã în
minte, deoarece Corintul era oraºul unde a
scris Epistola cãtre Romani (vezi Introducere
la Rom.).

15:20-22. Referirea la dimensiunea geo-
graficã a lucrãrii sale (v. 19) l-a determinat
pe Pavel sã-ºi prezinte filozofia de evan-
ghlizare: am cãutat sã vestesc Evanghelia
acolo unde Hristos nu fusese vestit (lit.,
„numit“). Pavel ºi-a propus sã fie un adevãrat
pionier al evanghelizãrii, lucrând în teritorii
unde nu mai ajunsese vestea bunã a harului
lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Motivul lui
Pavel a fost: sã nu zidesc pe temelia pusã de
altul (cf. 1 Cor. 3:10). Apoi Pavel ºi-a expri-
mat scopul lucrãrii sale printr-un citat din a
doua parte a versetului din Isaia 52:15 ºi a
explicat: Iatã ce m-a împiedicat de multe
ori sã vin la voi. Pânã acum Pavel a gãsit
întotdeauna noi domenii pentru lucrarea sa în
Asia Micã ºi în peninsula elenã ºi nu s-a
simþit încã liber sã priveascã spre Roma ºi
Spania.

15:23-24. Poate cã vizita la Iliric l-a con-
vins pe Pavel cã nu mai existau teritorii unde
nu se vestise Evanghelia în Asia Micã ºi în
peninsula elenã. Acest lucru nu înseamnã cã
el vizitase toate centrele, ci sensul este cã
Evanghelia a fost vestitã ºi au fost înfiinþate
biserici care puteau duce la îndeplinirea
lucrarea (cf. Fapte 19:8-10). Oricare a fost
realitatea, Pavel a conchis: nu mai am nimic
care sã mã þinã pe aceste meleaguri (lit.,
„fiindcã nu mai am locuri în care sã lucrez în
aceste regiuni“). Împreunã cu acest lucru,
dorinþa lui fierbinte… de ani de zile era sã-i
vadã pe creºtinii romani. La începutul acestei
epistole el ºi-a exprimat dorinþa sã îi viziteze
(Rom. 1:10-11, 13). Pavel a continuat: nãdãj-
duiesc (aceastã propoziþie nu apare în textul
gr. dar ideea este implicitã) sã vã vãd în trea-
cãt, când (caracterul nedefinit la propoziþiei
determinã sensul de „oricând se va întâmpla
acest lucru“) mã voi duce în Spania (cf.
15:28). Spania era pe atunci o colonie
romanã unde locuiau mulþi evrei; era graniþa
de vest a imperiului. El a sperat sã îi viziteze
în trecere. Se pare cã nu ºi-a propus sã stea
mult în Roma. El dorea sã fie însoþit de ei
pânã acolo (lit., „ºi prin voi sã fiu trimis mai
departe acolo“), adicã dorinþa lui era ca ei
sã-l încurajeze sã meargã în Spania. Pavel ur-
ma sã meargã în Spania numai dupã ce îºi va
împlini… dorinþa de a fi stat cu ei un timp.

Pavel le-a fãcut un compliment sincer credin-
cioºilor din Roma spunând cã pãrtãºia lui cu
ei îl va înviora ºi satisface spiritual (cf. 1:11).
De asemenea a dorit sã le ofere un dar spiri-
tual, întãrindu-i astfel (1:13), adicã sã poatã
sã-i ajute cã creascã în Hristos.

15:25-27. Pavel nu avea numai planuri
de viitor, ci ºi preocupãri imediate. Acum mã
duc la Ierusalim sã duc niºte ajutoare sfin-
þilor (lit. „sã îi ajut [diakonôn] pe sfinþi“).
Vizita lui Pavel la Ierusalim a avut scopul sã
predea ajutoarele strânse de biserici pentru
sãracii dintre sfinþii, care sunt în Ierusalim
(cf. Fapte 24:17; 1 Cor. 16:1-4; 2 Cor. 8:13-
14; 9:12-13; Gal. 2:10). La strângerea lor au
contribuit ºi bisericile din Asia Micã, dar
Pavel le-a menþionat numai pe cele din Ma-
cedonia ºi Ahaia, zonele cele mai apropiate
de Roma ºi cele la care se gândea, având
motive întemeiate. (Vezi localizarea acestor
douã zone ale Greciei pe harta dintre Fapte ºi
Rom.)

Acea strângere de ajutoare (koinônian,
„comuniune“) a fost voluntarã, fapt subliniat
de repetarea verbului, au avut bunãtatea (cf.
Rom. 15:26-27; 2 Cor. 8:10-12). În acelaºi
timp Pavel a recunoscut adevãrul cã biseri-
cile aveau o datorie faþã de ei (lit., „le sunt
datori“). Acest sentiment al obligaþiei morale
l-a determinat fãrã îndoialã pe Pavel sã su-
gereze strângerea ajutoarelor. Pentru cã Nea-
murile au avut parte de binecuvântãrile
lor duhovniceºti (lit., „de lucrurile lor spiri-
tuale“; cf. Rom. 11:11-12, 17-18; 15:12; Gal.
3:14; Ef. 3:6), creºtinii neevrei aveau neîn-
doios datoria… sã-i ajute (leitourgçsai, „a
te ocupa de cineva slujindu-i“; cf. leitourgon
din Rom. 15:16) cu bunurile lor pãmânteºti
(lit., „în lucrurile fireºti; cf. Gal. 6:6).

15:28-29. Pavel a spus din nou cã dupã
ce va merge la Ierusalim, va pleca în Spania
ºi va trece pe la romani (cf. v. 24). Pavel a
ajuns într-adevãr la Roma, dar nu aºa cum a
crezut (Fapte 27-28)! Nu se ºtie cu certitudine
dacã a mai ajuns în Spania. Creºtinii trebuie
sã planifice, dar trebuie sã fie ºi flexibili. Fãrã
sã se laude, dar manifestându-ºi încrederea
în bogãþia lui Dumnezeu, el a promis cã vizita
lui va fi o binecuvântare spiritualã pentru
creºtinii romani: voi veni cu o deplinã bine-
cuvântare de la Hristos, adicã va împãrtãºi
cu ei binecuvântãrile lui Hristos (cf. Rom.
1:11-13). 

15:30-33. Apostolul Pavel a recunoscut
cã are nevoie de sprijinul rugãciunilor de
mijlocire a cititorilor sãi ºi le-a solicitat în
repetate rânduri (Ef. 6:19-20; Col. 4:3-4;
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1 Tes. 5:25; 2 Tes. 3:1-2; Filim. 22). Aici el
le-a adresat romanilor rugãmintea pentru
Domnul nostru Isus Hristos ºi pentru dra-
gostea Duhului, sã lupte împreunã cu el
prin rugãciune. „Dragostea Duhului“ este
probabil dragostea datã de Duhul (cf. Rom.
5:5), nu dragostea pentru Duhul. Cunoscând
aceastã dragoste divinã, ei vor fi îndemnaþi
sã se roage. Mijlocirea unui creºtin în rugã-
ciune este un mijloc de a lua parte la lucrarea
altora.

Cererea concretã a lui Pavel a fost sã fie
izbãvit de rãzvrãtiþii (lit., „neascultãtorii“)
din Iudea ºi pentru ca slujba (diakonia) pe
care o avea pentru Ierusalim, sã fie bine
primitã de sfinþi. Pavel cunoºtea problemele
care îl vor aºtepta în Ierusalim (Fapte 20:23)
ºi era profund interesat ca ajutoarele strânse
de creºtinii neevrei sã fie predate ºi distribuite
în mod adecvat. Dacã aceste obiective se vor
realiza, conform lui Pavel, atunci el va ajunge
la ei cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu ºi se
va „rãcori“ cu ei. Verbul „a se rãcori“ în-
seamnã cã Pavel se va putea odihni sau relaxa
împreunã cu ei, ºtiind cã ºi-a îndeplinit bine
sarcina. Pavel a încheiat aceastã secþiune cu
o scurtã binecuvântare: Dumnezeul pãcii (cf.
Rom. 16:20; de asemenea cf. „Dumnezeul
nãdejdii“; 15:13) sã fie cu voi cu toþi! Amin.
Este a treia binecuvântare din acest capitol
(cf. v. 5, 13). 

B. Salutãri personale (16:1-16)
Capitala Roma era un magnet care îi

atrãgea pe oameni din întregul imperiu. În
plus, cãlãtoriile lui Pavel în multe dintre cen-
trele importante — Ierusalim, Antiohia din
Siria, Filipi, Atena, Corint, Efes — l-au pus
în contact cu partea mobilã a societãþii ro-
mane. Aceºti factori ne ajutã sã explicãm
prezenþa multor prieteni ai lui Pavel în Roma,
dar cunoaºterea deplasãrilor lor este un
omagiu al preocupãrii sale profunde pentru
oameni.

16:1-2. Fivi (care înseamnã „strãlucitor,
radiant“; Phoebe NIV — n.tr.) a fost mesa-
gera lui Pavel care a dus aceastã epistolã,
deci el a scris în mod oficial: Vã dau în grijã
pe Fivi, sora noastrã. Relaþia menþionatã
este de naturã spiritualã, nu familialã. Fivi
era diaconiþã („slujitoare“, COR marg.) a Bi-
sericii din Chencrea, un port situat la  câþiva
kilometri est de Corint (cf. Fapte 18:18; vezi
harta dintre Fapte ºi Rom.). Cuvântul dia-
konon, „slujitoare“ este folosit pentru de-
semnarea funcþiei de diacon (Fil. 1:1; 1 Tim.
3:8, 10, 12), dar ºi cu sens general (Rom.

15:8; 1 Cor. 3:5). Folosirea acestui cuvânt
împreunã cu expresia „a Bisericii“ sugereazã
cu multã convingere faptul cã este vorba de o
poziþie recunoscutã, o caracteristicã adecvatã
pentru o persoanã care slujea drept mesagerul
lui Pavel. Pavel nu numai cã a recomandat-o
în mod oficial (cf. 2 Cor. 3:1), ci i-a rugat pe
creºtinii romani: s-o primiþi în Domnul,
într-un chip vrednic de sfinþi ºi s-o ajutaþi
în orice ar avea trebuinþã de voi (lit., „sã
fiþi alãturi de ea în orice lucru“). Pavel a
explicat cã: ºi ea s-a arãtat de ajutor (pro-
statis, „protectoare, susþinãtoare“) multora
ºi îndeosebi mie. Deci ei trebuia sã o ajute,
pentru cã ºi ea i-a ajutat pe alþii.

16:3-5. Lista salutãrilor (v. 3-16) pe care
Pavel a vrut sã le transmitã prietenilor lui din
Roma este mai lungã decât în oricare altã
epistolã. El a menþionat 26 de oameni pe
nume ºi s-a referit la mulþi alþii (v. 5, 10-11,
13-15). În listã sunt incluse mai multe femei:
Priscila (v. 3), Maria (v. 6), Trifena ºi Trifosa
(v. 12), Persida (v. 12), mama lui Ruf (v. 13)
ºi sora lui Nereu (v. 15). Douã alte persoane
sunt probabil femei: Iunia (v. 7) ºi Iulia (v. 15).

Pavel i-a întâlnit prima oarã pe „Priscila“
ºi Acuila când a sosit în Corint în a doua sa
cãlãtorie misionarã (Fapte 18:2) ºi a lucrat
împreunã cu ei în meseria confecþionãrii de
corturi. Ei veniserã în Corint din cauza decre-
tului lui Claudiu ca toþi evreii sã pãrãseascã
Roma. Ei l-au însoþit pe Pavel atunci când a
plecat din Corint (Fapte 18:18), dar au rãmas
în Efes când grupul s-a oprit pentru scurt
timp (Fapte 18:19). Acolo ei s-au ocupat de
Apolo (Fapte 18:26) ºi, bineînþeles, l-au
ajutat pe Pavel în timpul ºederii sale în Efes
în cea de-a treia cãlãtorie misionarã a sa, pen-
tru cã ei au trimis salutãri creºtinilor corinteni
(1 Cor. 16:19). La scurt timp dupã aceasta, ei
trebuie sã se fi întors la Roma, iar mai târziu
s-au întors la Efes (2 Tim. 4:19).

Pavel a avut cuvinte foarte apreciative la
adresa lor, numindu-i tovarãºii mei de lucru
în Hristos Isus ºi descoperind faptul cã ºi-au
pus capul în joc, ca sã-mi scape viaþa. Nu
se ºtie în ce mod ºi-au riscat viaþa. Pavel a
adãugat: toate Bisericile ieºite dintre
Neamuri le erau recunoscãtoare. Pavel a mai
trimis salutãri Bisericii care se adunã în
casa lor. Creºtinii din Roma se adunau pro-
babil în multe case, cum era cea a Priscilei ºi
a lui Acuila. Acest cuplu a avut o bisericã ºi
în casa lor din Efes (1 Cor. 16:19) ºi probabil
cã aºa s-a întâmplat în toate locurile unde au
locuit. Alte biserici în case sunt menþionate în
Coloseni 4:15 ºi Filimon 2.
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Epenet, cãruia i se trimit salutãri, este
menþionat numai aici, dar este numit de Pavel
prea iubitul meu (lit., „cel iubit de mine“; cf.
Stachys, v. 9). El a fost cel dintâi rod al
Asiei pentru Hristos. Pavel a ajuns în Asia,
partea de vest a Turciei moderne, în a treia sa
cãlãtorie misionarã (Fapte 19:10), dupã ce a
fost împiedicat sã meargã acolo în a doua sa
cãlãtorie misionarã (Fapte 16:16). 

16:6-7. Menþionarea Mariei este însoþitã
doar de menþiunea cã ea s-a ostenit mult
pentru voi („s-a trudit mult“; cf. v. 12).
Unele manuscrise greceºti au Miriam, forma
ebraicã a numelui, ceea ce poate însemna cã
era evreicã.

Andronic ºi Iunia, cãrora li se trimit sa-
lutãri împreunã, ar fi putut fi soþ ºi soþie;
numele Iunia poate fi atât masculin cât ºi
feminin. Pavel i-a numit rudele mele, lucru
care se referã probabil la apartenenþa la
aceeaºi seminþie, nu familie (cf. 9:3). El a
menþionat ºi patru alte „rude“ (16:11, 21).
Pavel a spus cã Andronic ºi Iunia au fost
tovarãºii lui de temniþã; când sau unde s-a
întâmplat acest lucru nu este menþionat (cf.
2 Cor. 11:23). Pavel a spus cã sunt cu vazã
(episçmoi, lit., „având un semn [sçma] asupra
lor“, ºi de aici sensul de „ilustru, remarcabil,
notabil“) între apostoli. Cuvântul „apostoli“
este folosit aici probabil în sensul lui mai
larg, general, în care Barnaba, Sila ºi alþii au
fost numiþi apostoli (Fapte 14:14; 1 Tes. 2:6).
Ar putea avea ºi sensul restrâns de apostoli,
referindu-se la reputaþia pe care aceastã pe-
reche a avut-o printre cei doisprezece apos-
toli. Pavel a adãugat: Ei au venit (timpul
perf.com. „ei au venit ºi încã sunt“) la
Hristos mai înainte de mine. Deci erau
creºtini de aproximativ 25 de ani.

16:8-11. Ampliat era un om pe care
Pavel îl iubea în Domnul. Era o mare laudã
din partea apostolului. Urban este numit
tovarãºul nostru de lucru în Hristos ºi
Stache este prea iubitul lui Pavel (lit., „cel
iubit de mine“; cf. Epenet, v. 5). Pavel a spus
cã Apele este încercatul slujitor (ton doki-
mon, „cel dovedit bun în urma încercãrilor“;
cf. aceluiaºi cuvânt trad. „cinstit“ în 14:18;
infinitivul corespunzãtor dokimazein este
trad. „sã puteþi deosebi“ în 12:2) al lui
Hristos. Fãrã a mai menþiona alþi oameni,
Pavel a trimis salutãri celor din casa lui
Aristobul, probabil un nepot al lui Irod cel
Mare. (Vezi diagrama despre familia lui Irod
de la Luca 1:5.) Într-o casã erau incluºi atât
membrii familiei cât ºi slujitorii. (Totuºi,
textul gr. are doar: „cei care aparþin lui
Aristobul“; cf. Rom. 16:11.)

Ierodion a fost salutat ca ruda mea, dar
iarãºi relaþia dintre ei se referã la seminþie, nu
la familie (cf. v. 7, 21). Numele poate identi-
fica aceastã persoanã ca aparþinând familiei
lui Irod. Încã o datã, fãrã sã mai menþioneze
nume, Pavel trimite salutãri celor din casa
lui Narcis (lit., „cei care îi aparþin lui Nar-
cis“; cf. v. 10). Dar Pavel a adresat salutãrile
numai celor care sunt ai Domnului, fapt ce
indicã cã familia lui Narcis era împãrþitã din
punct de vedere spiritual.

16:12-13. Pavel a trimis salutãri comune
Trifenei ºi Trifosei, identificându-le prin
expresia: se ostenesc („se trudesc“) pentru
Domnul. Unii cred cã ele erau surori, poate
chiar gemene. Urmeazã salutãri trimise
Persidei, celei prea iubite (lit., „cea iubitã“),
o altã femeie care s-a ostenit mult („s-a tru-
dit mult“) pentru Domnul. Este interesant
faptul cã despre patru femei se spune cã „s-au
ostenit“ mult (cf. Maria, v. 6).

Nu se ºtie cu siguranþã dacã Ruf este
aceeaºi persoanã cu cea menþionatã în Marcu
15:21. Dacã da, atunci el, un fiu al lui Simon
din Cirena, era un nord-african. Pavel a spus
cã Ruf este ales în Domnul, afirmaþie valabi-
lã pentru toþi credincioºii (cf. Ef. 1:4). În con-
secinþã, cuvântul tradus „ales“ poate însemna
„eminent“, pentru cã a fost folosit cu privire
la Ruf ca semn distinctiv. Salutãrile au fost
adresate ºi mamei lui care, a spus Pavel, s-a
arãtat ºi mama lui. Desigur, Pavel nu a spus
cã ea a fost mama lui biologicã, ci cã el a
primit din partea ei o îngrijire maternã. 

16:14-16. Urmãtoarele cinci nume men-
þionate împreunã (v. 14) au avut evident ceva
în comun, ei fiind probabil conducãtorii unei
alte biserici din case. Acest lucru poate fi
indicat de referinþa: ºi fraþilor care sunt
împreunã cu ei. Toate aceste nume sunt
obiºnuite, mai ales printre sclavi.

„Iulia“ ar putea fi soþia lui Filolog. Douã
alte echipe soþ-soþie au fost Priscila ºi Acuila
(v. 3) ºi (posibil) Andronic ºi Iunia (v. 7).
Pavel le trimite salutãri lui Nereu ºi surorii
lui, cu toate cã numele surorii nu este
menþionat. În cele din urmã, salutãri au fost
adresare lui Olimpa ºi tuturor sfinþilor care
sunt împreunã cu el. Acest grup era alcãtuit
probabil din conducãtorii unei alte bisericii
din case (cf. v. 14).

Dintre toþi aceºti oameni numai Priscila
ºi Acuila sunt menþionaþi în mod cert în alte
pãrþi din Noul Testament; cu toate acestea,
Pavel i-a cunoscut pe toþi în mod individual ºi
le-a trimis salutãri personale lor ºi tovarãºilor
lor. Pavel nu poate fi acuzat cã nu a fost o
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persoanã care preþuia relaþiile cu oamenii. El
ºi-a încheiat aceastã secþiune cu o poruncã:
Spuneþi-vã sãnãtate unii altora cu o sãru-
tare sfântã, un mod de salutare similar strân-
gerii de mânã de astãzi (cf. comentariilor de
la 1 Cor. 16:20; de asemenea cf. 2 Cor. 13:12;
1 Tes. 5:26; 1 Pet. 5:14) ºi cu o salutare:
Toate Bisericile lui Hristos vã trimit sãnã-
tate (lit., „vã salutã“).

C. Ultimele cuvinte (16:17-27)
16:17-20. Pavel nu putea încheia fãrã un

îndemn final: sã vã feriþi de duºmanii spi-
rituali, cei ce fac desbinãri ºi urmãresc sã
împiedice lucrarea Domnului (fac tulburare
[skandala, „curse, capcane“; cf. 14:13]
împotriva învãþãturii pe care aþi primit-o).
Credincioºii trebuie sã se „depãrteze“ (conj.
prez., „continuaþi sã vã îndepãrtaþi“) de aceºti
învãþãtori falºi, care nu slujesc (douleuousin,
„slujesc ca robi“; cf. 14:18) lui Hristos, ci
sunt sclavii pântecelui lor (cf. Fil. 3:19).
Erau niºte lacomi egoiºti, iar problema era cã,
prin vorbiri dulci ºi amãgitoare, ei amã-
geau inimile celor lesne crezãtori (akakôn,
„inocenþi, încrezãtori“).

Pavel s-a grãbit sã-i asigure pe romani cã
nu îi considera pe ei naivi. Ascultarea lor (de
Hristos; cf. Rom. 1:5; 15:18; 1 Pet. 1:2) era
bine cunoscutã, ºi Pavel se bucura pentru ei.
Dar el dorea ca ei sã fie înþelepþi în ce
priveºte binele ºi proºti în ce priveºte rãul
(kakon). Cuvântul tradus „proºti“ este akera-
ious, „neamestecat, simplu, pur“. În greacã
era folosit pentru a desemna vinul care nu era
diluat ºi metalul care nu era slãbit prin nici o
metodã. Cuvântul mai este folosit în Noul
Testament numai în douã locuri: Matei 10:16
(„fãrã rãutate“) ºi în Filipeni 2:15 („curaþi“).
Creºtinii trebui sã fie inocenþi în privinþa rãu-
lui, sã nu urmeze cãile lumii (Rom. 12:2).

Pentru a-ºi încheia îndemnul, Pavel a
adãugat promisiunea: Dumnezeul pãcii (cf.
15:33; Evr. 13:20) va zdrobi în curând pe
Satana sub picioarele voastre (cf. Gen.
3:15). Învãþãtorii falºi (Rom. 16:17-18) se
aflau sub influenþa lui Satan, dar el va fi dis-
trus, ºi Dumnezeu va instaura pacea (Apoc.
20:1-6). Apoi Pavel a dat încã o binecuvân-
tare (cf. Rom. 15:13, 33) privitoare la harul
Domnului (vezi tabelul „Binecuvântãrile lui
Pavel de la încheierea epistolelor sale“).
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Binecuvântãrile lui Pavel de la încheierea epistolelor sale

Romani 16:20b „Harul Domnului Isus Hristos sã fie cu voi. Amin.“
1 Corinteni 16:23 „Harul Domnului Isus Hristos sã fie cu voi.“
2 Corinteni 13:14 „Harul Domnului Isus Hristos ºi dragostea lui Dumnezeu ºi 

împãrtãºirea Sfântului Duh sã fie cu voi cu toþi. Amin.“
Galateni 6:18 „Harul Domnului Isus Hristos sã fie cu duhul vostru. Amin.“
Efeseni 6:24 „Harul sã fie cu toþi ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos 

în curãþie. Amin.“
Filipeni 4:23 „Harul Domnului Isus Hristos sã fie cu voi cu toþi. Amin.“
Coloseni 4:18 „Harul sã fie cu voi. Amin.“
1 Tesaloniceni 5:28 „Harul Domnului Isus Hristos sã fie cu voi cu toþi. Amin.“
2 Tesaloniceni 3:18 „Harul Domnului Isus Hristos sã fie cu voi cu toþi. Amin.“
1 Timotei 6:21b „Harul sã fie cu voi. Amin.“
2 Timotei 4:22 „Domnul Isus Hristos sã fie cu duhul tãu. Harul sã fie cu voi. 

Amin.“
Tit 3:15b „Harul sã fie cu voi cu toþi. Amin.“
Filimon 25 „Harul Domnului nostru Isus Hristos sã fie cu duhul vostru. 

Amin.“
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16:21-24. Aceste câteva versete conþin
salutãrile personale ale unor tovarãºi de lucru
ai lui Pavel: în primul rând de la Timotei,
tovarãºul… de lucru al lui Pavel ºi apoi de
la Luciu, Iason ºi Sosipater, rudele lui. Nici
aceºtia nu erau membri ai familiei lui Pavel,
ci conaþionalii sãi (cf. v. 7, 10). Aceºtia ar
putea fi oamenii cu aceleaºi nume menþionaþi
în alte locuri (Fapte 13:1; 17:5-9; 20:4; cf.
2 Cor. 9:4).

Urmeazã Terþiu, care a fost stenograful
lui Pavel pentru scrierea acestei epistole, care
trimite ºi el salutãri. La fel a procedat ºi
Gaiu, gazda lui Pavel din Corint, în casa
cãruia era o bisericã. Probabil cã nu este
vorba de acelaºi Gaiu care era din Macedonia
ºi care a cãlãtorit cu Pavel (Fapte 19:29) ºi
nici de Gaiu care era din Derbe (Fapte 20:4).
Gaiu menþionat aici în Romani era probabil
un convertit al lui Pavel pe care el l-a botezat
(1 Cor. 1:14). Erast… trimite sãnãtate. El
era vistiernicul cetãþii (lit., „administratorul
oraºului“, o poziþie înaltã în Corint. Pavel l-a
numit pe Cuart fratele nostru, fãrã îndoialã
un frate de credinþã, nu fizic. Versetul din
Romani 16:24 (este trecut în NIV numai la
subsol), care repetã binecuvântarea din verse-
tul 20b, nu se aflã într-un numãr de manu-
scrise greceºti importante ºi nu este conside-
rat autentic.

16:25-27. Apostolul a ajuns în cele din
urmã la binecuvântarea de încheiere a epis-
tolei. Aceastã Epistolã cãtre Romani este cea
mai lungã ºi mai completã prezentare a
mesajului proclamat de el, pe care aici el îl
numeºte Evanghelia mea (cf. 2:16; 2 Tim.
2:8) ºi propovãduirea lui (i.e., privitoare la)
Isus Hristos. Adevãrul acestui mesaj este
mijlocul obþinerii vieþii ºi stabilitãþii spiri-
tuale, aºa cum Pavel ºi-a exprimat lauda pen-
tru Dumnezeu, care poate sã vã întãreascã
(cf. 1 Pet. 5:10).

Pavel a spus cã unele aspecte ale acestui
mesaj (ex., Rom. 11:25; 1 Cor. 15:51; Ef.
5:32) ºi, într-un sens, întregul mesaj (cf. Ef.
3:3-9; Col. 1:26-27) reprezintã o „tainã“ care
a fost þinutã ascunsã timp de veacuri, dar
a fost arãtatã acum. Mesajul evangheliei lui
Hristos a fost „ascuns“ în Vechiul Testament,
dar este descoperit în Noul Testament. În
scrierile proorocilor (ale Vechiului Testa-
ment; cf. Rom. 1:2), date prin porunca
Dumnezeului celui veºnic (cf. 1 Tim. 1:17),
se fãcea referire la Hristos (Luca 24:44-45),
dar nici chiar profeþii înºiºi nu au înþeles pe
deplin ceea ce au scris (1 Pet. 1:10-12). „Dar

acum“ în epoca Bisericii scrierile lor sunt
înþelese.

Descoperirea tainei (Rom. 16:25) a avut
scopul ca sã fie adusã la cunoºtinþa tuturor
Neamurilor, ca sã asculte de credinþã (de
Hristos în NIV — n.tr. — cf. 1:5; 15:18;
1 Pet. 1:2). Aici se vede foarte bine preocu-
parea lui Pavel pentru rãspândirea geograficã
a evangheliei (cf. Mat. 28:19), foarte potri-
vitã în contextul în care el scrie credincioºilor
din capitala imperiului.

Apoi Pavel a identificat precis pe cine a
lãudat: Dumnezeu, care singur este înþe-
lept. În greacã aceastã expresie este urmatã
imediat de cuvintele prin Isus Hristos. Acest
lucru aratã cã înþelepciunea lui Dumnezeu
este descoperitã în mod suprem prin Hristos
(cf. Col. 2:3). Conform textului grecesc
binecuvântarea se terminã cu: sã fie slava…
în vecii vecilor! Amin (cf. Rom. 11:36).
Dumnezeu Tatãl este singurul care meritã
sã fie slãvit ºi Cãruia îi aparþine gloria (cf.
1 Cor. 15:24-28).
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INTRODUCERE

Conform unei legende greceºti, Sisif a
fost rege al Corintului. Fiindcã i-a sfidat pe
zei cu îndrãzneala lui insolentã, a fost con-
damnat la munca istovitoare veºnicã de a
împinge o piatrã uriaºã în sus pe o pantã.
Când ajungea la vârf, piatra se rostogolea
înapoi ºi Sisif era obligat sã-ºi reia sarcina.
Camus, un filozof din secolul XX, a gãsit în
aceastã legendã a regelui corintean o imagine
a condiþiei omului modern, absurditatea vieþii
fãrã nici un scop.

Dacã ar fi citit Camus cele douã epistole
trimise corintenilor, ar fi înþeles cã existã o
imagine total diferitã a lumii, o imagine care
aduce oamenilor dezorientaþi un mesaj al
sensului ºi al speranþei vieþii. Atitudinea
acestor corinteni, la fel ca a legendarului lor
rege, era marcatã de un egoism mândru. Dar
în loc sã aibã de-a face cu un Zeus capricios,
aceºti corinteni din primul secol au intrat în
contact cu Dumnezeul cel plin de har ºi de
dragoste ºi cu mesagerul Sãu, apostolul
Pavel.

Autorul ºi cititorii. Existã puþine îndoieli cã
Pavel este autorul acestei epistole. Nici chiar
criticii cu cel mai dezvoltat simþ creativ nu
pot gãsi obiecþii în aceastã privinþã. Apos-
tolul a ajuns la Corint (Fapte 18:1-18) în a
doua sa cãlãtorie misionarã (probabil în
primãvara anului 51 d.Hr., an în care Galio a
devenit proconsul în iulie). Aici Pavel i-a
întâlnit pe Acuila ºi pe Priscila, care pleca-
serã din Roma în anul 49 d.Hr., când Claudiu
a emis decretul de expulzare a evreilor din
oraº. Acest cuplu se ocupa de confecþionarea
de corturi, o meserie practicatã ºi de Pavel.
Pentru cã nu se menþioneazã niciunde con-
vertirea lor, probabil cã ei erau deja creºtini
când i-a întâlnit Pavel. Atracþia lui Pavel faþã
de ei a fost naturalã, având în vedere punctele
lor comune spirituale, etnice ºi profesionale.

Conform obiceiul sãu, Pavel s-a dus la
sinagogã ºi a luat parte la serviciile de acolo,
cãutând sã-i convingã pe ascultãtorii sãi cã

Isus este Mesia. Când uºa sinagogii i s-a
închis, Pavel s-a dus într-o casã alãturatã
aparþinând unui ascultãtor din sinagogã care
a auzit ºi a crezut, un neevreu pe nume Titius
Iust (Fapte 18:7). El era unul din numeroºii
oameni din Corint care Îi aparþineau Dom-
nului.

Din punct de vedere omenesc Pavel avea
probabil multe motive sã se întrebe dacã
existã mulþi sfinþi în Corint. Vechiul oraº
avea reputaþia unui materialism vulgar. În
literatura greceascã veche era asociat cu
bogãþia (Homer, Iliada 2. 569-70) ºi imorali-
tatea. Când Platon se referea la o prostituatã,
el folosea expresia „fatã corinteanã“ (Re-
publica, 404d). Autorul de teatru Philetaerus
(Athenaeus 13. 559a) ºi-a intitulat o piesã de
teatru burlesc Ho Korinthiastçs, care poate fi
tradus „Afemeiatul“. Iar Aristofan a nãscocit
verbul korinthiazomai pentru a se referi la
imoralitate (Fragment 354). Dupã Strabo
(Geography 8. 6-20), bogãþia ºi viciul din
Corint se concentrau de cele mai multe ori în
jurul templului Afroditei, unde se aflau mii
de prostituate. Din aceastã cauzã un proverb
avertiza: „Cãlãtoria la Corint nu este pentru
oricine.“

Timp de o sutã de ani dupã anul 146 î.Hr.
nimeni nu dorea sã cãlãtoreascã la Corint.
Oraºul a fost distrus în urma unei revolte îm-
potriva Romei. Au rãmas în picioare numai
câteva coloane ale templului lui Apolo. Toþi
locuitorii au fost uciºi sau duºi în robie.

Dar localizarea favorabilã a oraºului nu a
rãmas prea mult timp nefolositã, pentru cã
Iulius Cezar a reconstruit oraºul ca o colonie
romanã în anul 46 î.Hr. În 27 î.Hr. acesta a
devenit sediul conducerii provinciei Ahaia,
locul de unde proconsulul Galio i-a permis
lui Pavel sã propovãduiascã evanghelia.
În aceastã fazã nouã a oraºului, care pãstra
vechile vicii, a intrat Pavel în oraº, în anul
51 d.Hr.

Contacte ºi corespondenþã. Natura ºi numã-
rul contactelor ºi a corespondenþei lui Pavel
cu cei din Corint dupã prima lui vizitã din
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51 d.Hr. fac obiectul unor dezbateri aprinse.
O validare a ordinii evenimentelor prezentate
mai jos se gãseºte în mai multe lucrãri citate
în Bibliografie.

1. Durata ºederii lui Pavel în acest prim
tur misionar a fost de un an ºi jumãtate, dupã
care a plecat pe mare în toamna anului 52
d.Hr. la Efes, în drum spre Ierusalim. Priscila
ºi Acuila l-au însoþit pe Pavel la Efes unde au
rãmas pentru a-l întâlni ºi pregãti pe talenta-
tul Apolo din Alexandria, pe care l-au trimis
apoi sã lucreze în Corint (Fapte 18:18-28).

2. În timp ce Apolo lucra în Corint (Fapte
19:1), Pavel s-a întors la Efes în a treia sa cã-
lãtorie misionarã, în toamna anului 53 d.Hr.,
pentru o perioadã de aproximativ doi ani ºi
jumãtate (Fapte 19). Pavel a scris probabil în
prima parte a lucrãrii sale din Efes scrisoarea
menþionatã în 1 Corinteni 5:9, o scrisoare
neînþeleasã de cãtre corinteni (5:10-11) ºi
care a fost pierdutã mai târziu.

3. Pavel a aflat de aceastã neînþelegere
ºi de alte probleme ale bisericii din Corint de
la cei din casa lui Cloe (1:11). Apoi o dele-
gaþie oficialã — Stefana, Fortunat ºi Ahaic
(16:17) — i-au adus lui Pavel întrebãri speci-
fice despre aspecte care dezbinau biserica.
Prima Epistolã cãtre Corinteni a fost scrisã
probabil în anul 54 sau 55 d.Hr., pentru a se
ocupa de aceste probleme.

4. Se pare cã aceastã epistolã nu a rezol-
vat problemele din bisericã ºi este posibil ca
Timotei sã fi fost purtãtorul acestei veºti
(4:17; 16:10). Atunci Pavel s-a decis sã vizi-
teze din nou biserica, vizitã despre care el
spune cã este însoþitã de „întristare“, în 2 Co-
rinteni 1:15; 2:1 (cf. 2 Cor. 13:1 unde este
vorba de o a treia vizitã, spre sfârºitul celei de
a treia cãlãtorii misionare a lui Pavel), din
cauza acþiunilor omului la care se face refe-
rire în 2 Corinteni 2:5 ºi 7:2.

5. Dupã cea de-a doua sa vizitã ºi întoar-
cerea la Efes, Pavel a trimis o scrisoare dusã
de Tit, a cãrei scriere i-a produs multã întris-
tare (2 Cor. 2:4), probabil din cauza naturii ei
disciplinare (2 Cor. 7:8-9).

6. Dupã revolta argintarilor, Pavel a pã-
rãsit Efesul, plecând spre Troa, ca sã-l întâl-
neascã pe Tit. Pentru cã nu l-a gãsit acolo,
Pavel s-a grãbit sã plece spre Macedonia,
probabil îngrijorat pentru siguranþa lui Tit
(2 Cor. 2:12-13; 7:5). Acolo s-a întâlnit cu Tit,
care i-a adus veºti bune despre starea generalã
bunã a bisericii din Corint, dar ºi veºti rele
despre un grup care i se opunea lui lui Pavel.

7. Pavel a scris 2 Corinteni în Macedo-
nia, epistolã urmatã de a treia vizitã, în iarna
anului 56-57 d.Hr. (Fapte 20:1-4).

Scopul ºi natura epistolei. În timp ce Efe-
seni este o epistolã care se ocupã de Biserica
universalã, 1 Corinteni se ocupã foarte con-
cret de biserica localã. Dacã cineva crede cã
biserica lui are parte de prea multe convulsii
ºi necazuri, nu trebuie decât sã deschidã
Biblia la aceastã epistolã (ºi la epistola care
o însoþeºte, 2 Cor.) pentru a-ºi analiza pro-
blemele în perspectivã. Prima Epistolã cãtre
Corinteni ne permite sã aruncãm o privire în
viaþa unei biserici din primul secol, o bisericã
departe de sfinþenia cerutã. Dar exact acesta a
fost motivul pentru care Pavel a scris episto-
la pe care o studiem acum — pentru a arãta
cum se pune în practicã sfinþenia poziþionalã.
Se pare cã în biserica din Corint spiritul lumii
avea o influenþã mai mare decât Duhul lui
Dumnezeu, în ciuda extraordinarelor daruri
ale Duhului, atât de evidente în bisericã.
Pavel a dorit sã schimbe aceastã situaþie.
Mesajul sãu are trei componente principale:

1. Primele ºase capitole au fost o încer-
care de a corecta disputele din bisericã aduse
la cunoºtinþa lui de slujitorii lui Cloe (1:11) ºi
de a aduce unitate în concepþii ºi practicã.

2. Începând din capitolul 7, Pavel a abor-
dat unele probleme (introduse de expresia
peri de, trad. „cu privire la“, „cât despre“
etc.) legate de familie (7:1, 25), de libertate ºi
responsabilitate (8:1), de darurile spirituale ºi
ordinea din bisericã (12:1), de banii pentru
sfinþii nevoiaºi din Ierusalim (16:1) ºi de
disponibilitatea lui Apolo (16:12).

3. În capitolul 15, el a reafirmat ºi a apãrat
doctrina învierii, negatã de unii. Este posibil
ca Pavel sã fi considerat cã este vorba de un
aspect fundamental, cu efecte asupra tuturor
discuþiilor anterioare, astfel încât a fãcut din
prezentarea învierii apogeul epistolei sale.

Mai importantã decât toate problemele
de care se ocupã aceastã epistolã este însãºi
existenþa bisericii din Corint, o mãrturie a
puterii lui Dumnezeu ºi a evangheliei.

STRUCTURA

I. Introducere (1:1-9)
A. Salutãri ºi prezentarea scriitorului ºi 

a cititorilor (1:1-3)
B. Recunoºtinþã faþã de efectele 

harului lui Dumnezeu (1:4-9)
II. Dezbinãrile din bisericã (1:10-4:21)

A. Realitatea dezbinãrilor (1:10-17)
B. Cauzele dezbinãrilor (1:18-4:5)

1. Neînþelegerea mesajului 
(1:18-3:4)

1 Corinteni 
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2. Neînþelegerea lucrãrii creºtine 
(3:5-4:5)

C. Remediul pentru eliminarea 
dezbinãrilor (4:6-21)

III. Dezordinea din bisericã (cap. 5-6)
A. Nedisciplinarea unui pãcãtos 

(cap. 5)
B. Nerezolvarea disputelor personale 

(6:1-11)
C. Nepracticarea puritãþii sexuale 

(6:12-20)
IV. Dificultãþi în bisericã (cap. 7:1-16:12)

A. Învãþãturi privind cãsãtoria (cap. 7)
1. Cãsãtoria ºi celibatul (7:1-9)
2. Cãsãtoria ºi divorþul (7:10-24)
3. Cãsãtoria ºi lucrarea creºtinã 

(7:25-38)
4. Recãsãtorirea ºi vãduvele 

(7:39-40)
B. Învãþãturi privind libertatea creºtinã 

(cap. 8-14)
1. Libertatea creºtinã în raport cu 

închinarea pãgânã (8:1-11:1)
a. Principiul dragostei frãþeºti 

(cap. 8)
b. Reguli în privinþa privilegiilor 

(9:1-10:13)
c. Aplicaþia în domeniul 

idolatriei (10:14-11:1)
2. Libertatea creºtinã în raport cu 

închinarea creºtinã (11:2-14:40)
a. Condiþia femeilor la închinare 

(11:2-16)
b. Condiþia creºtinilor la Cina 

Domnului (11:17-34)
c. Condiþia darurilor spirituale 

(cap. 12-14)
C. Învãþãturi privind învierea (cap. 15)

1. Certitudinea învierii fizice 
(15:1-34)
a. Argumentul istoric (15:1-11)
b. Argumentul logic (15:12-19)
c. Argumentul teologic 

(15:20-28)
d. Argumentul empiric 

(15:29-34)
2. Rãspunsuri privind anumite 

aspecte (15:35-58)
a. Rãspunsuri privind învierea 

morþilor (15:35-49)
b. Rãspunsuri privind rãpirea 

celor vii (15:50-58)
D. Învãþãturi privind strângerea de 

ajutoare pentru cei nevoiaºi (16:1-4)
E. Învãþãturi privind vizitele viitoare 

(16:5-12)
V. Încheiere (16:13-24)

A. Îndemnuri pentru o comportare 
adecvatã ºi recomandãri (16:13-18)

B. Salutãri, imprecaþie ºi binecuvântare 
(16:19-24)

COMENTARIU

I. Introducere (1:1-9)
Introducerile epistolelor lui Pavel sunt

de obicei prilejul prezentãrii unor aspecte
care vor fi dezvoltate ulterior; cuvintele prin
care apostolul prefaþeazã 1 Corinteni nu fac
excepþie. El a menþioneazã aici chemarea lui
de a fi apostol, chemarea corintenilor de a fi
sfinþi ºi unitatea care este a lor în Hristos.

A. Salutãri ºi prezentarea scriitorului ºi a 
cititorilor (1:1-3)
1:1. Legitimitatea apostolatului lui Pavel

ºi negarea lui de cãtre unii este sugeratã în
aceastã epistolã (cap. 9), dar este apãratã în
mod deschis în 2 Corinteni. În primele
cuvinte ale Epistolei 1 Corinteni, Pavel afir-
mã numirea sa în slujbã prin voia lui Dum-
nezeu, pentru a reprezenta interesele lui Isus
Hristos, nu interesele sale personale.

Sosten era probabil ajutorul lui Pavel ºi
este posibil sã fi fost conducãtorul sinagogii
bãtut în public de cãtre evrei (Fapte 18:17).
Dacã este aºa, el este un exemplu al capa-
citãþii lui Dumnezeu de a produce beneficii
pentru credincioºi în cele mai rele situaþii.

1:2. Biserica Îi aparþine lui Dumnezeu,
nu oamenilor. Dacã ar fi recunoscut acest
lucru, corintenii ar fi evitat problemele
cauzate de dezbinare. Cei care alcãtuiesc
biserica sunt sfinþiþi, puºi deoparte pentru
Dumnezeu ca poporul Sãu. Preocuparea ºi
grija lui Pavel era ca membrii bisericii din
Corint sã se apropie în practicã cât mai mult
de statutul lor. Hristos Isus… Domnul tre-
buie sã fie ascultat. Aceasta este condiþia
unitãþii creºtinilor, nu numai din Corint, ci
din orice loc.

1:3. Ei au fost aduºi prin har sã fie îm-
preunã ºi aveau obligaþia sã manifeste harul
unii faþã de alþii, pentru a menþine o atmosferã
de pace în relaþiile dintre ei. Aceste calitãþi,
de care era atât de mare nevoie în biserica din
Corint, sunt produse de Dumnezeu în cei
care depind de El.

B. Recunoºtinþã faþã de efectele harului lui 
Dumnezeu (1:4-9)
Recunoºtinþa pentru o bisericã atât de

mãcinatã de probleme poate pãrea puþin
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ciudatã. Dacã singurele resurse ale lui
Pavel ar fi fost doar cele proprii, proba-
bilitatea reformãrii unui grup cum era cel
din Corint ar fi fost într-adevãr foarte
micã. Dar Dumnezeu Se afla la lucru ºi acest
fapt era pentru Pavel un motiv de recu-
noºtinþã.

1:4. Oricât de mult erau înclinaþi corin-
tenii sã se înalþe pe ei înºiºi, numai harul a
fãcut ca ei sã fie membri ai trupului care este
în Isus Hristos.

1:5. Faptul cã erau îmbogãþiþi… cu
daruri de vorbire ºi cunoºtinþã, cum ar fi
limbile, profeþia, deosebirea duhurilor ºi/sau
interpretarea limbilor (12:4-11) se datora
numai realitãþii cã fãceau parte din Trupul lui
Hristos. Aceste daruri nu au fost date pentru
a se abuza de ele, aºa cum fãceau corintenii,
ci pentru a fi folosite spre binele întregii
biserici.

1:6. Prezenþa acestor daruri era de
asemenea mãrturia eficienþei mesajului lui
Pavel despre Hristos. Chiar dacã mesajul a
fost transmis în condiþiile slãbiciunii umane
(2:1-5), Dumnezeu a imprimat Cuvântul Sãu
în inimile ascultãtorilor.

1:7-8. Pavel nu avea nici o îndoialã cu
privire la rezultat, pentru cã lucrarea era a lui
Dumnezeu. Deoarece credincioºii din Corint
erau socotiþi neprihãniþi prin harul lui Dum-
nezeu, ei vor sta înaintea Lui fãrã vinã
(anenklçtous, „liberi de acuzaþii“; cf. Col.
1:22) la revenirea lui Hristos. Din acest
motiv ei puteau sta în aºteptarea (apekde-
chomenous; folosit de ºapte ori în NT în
legãturã   cu revenirea lui Hristos: Rom. 8:19,
23, 25; 1 Cor. 1:7; Gal. 5:5; Fil. 3:20; Evr.
9:28) Lui.

1:9. Acest lucru se datora faptului cã
Dumnezeu este credincios ºi cã El i-a che-
mat pe corinteni la pãrtãºia cu Fiul Sãu Isus
Hristos. Dar nimeni nu se poate bucura de
pãrtãºia cu Hristos dacã nu se înþelege cu
alþi membri ai trupului Sãu (Mat. 5:23-24).
Aceasta este realitatea de la care porneºte
Pavel când face tranziþia de la lucrarea trecutã
ºi viitoare a lui Dumnezeu la ceea ce trebuiau
sã facã membrii bisericii corintene în
prezent, adicã sã elimine dezbinãrile dintre
ei. 

II. Dezbinãrile din bisericã 
(1:10-4:21)

Disensiunile din bisericã sunt prima
problemã de care se ocupã în mod deschis
Pavel.

A. Realitatea dezbinãrilor (1:10-17)
1:10. Pavel se adreseazã fraþilor, nu ad-

versarilor, cu toatã autoritatea de care e în
stare, pentru Numele Domnului nostru
Isus Hristos. Este a zecea referire la Hristos
din primele 10 versete, fapt care eliminã
orice îndoialã cu privire la identitatea Celui
despre care Pavel credea cã trebuie sã fie
sursa ºi punctul central al unitãþii corinte-
nilor. Pavel face apel la realizarea armoniei,
nu la eliminarea diversitãþii. El doreºte uni-
tatea tuturor pãrþilor, o þesãturã din multe
culori ºi modele care sã alcãtuiascã împreunã
un tot armonios. 

1:11-12. Dar în pofida posibilitãþii aces-
tei unitãþi, se pare cã þesãtura bisericii se
rupea la cusãturi, dupã cum au spus ai Cloei.
Deºi diviziunile erau reale, este posibil, pe
baza remarcii lui Pavel din 4:6, ca el sã fi
adaptat numele conducãtorilor diverselor
grupuri astfel încât numele citate — Pavel,
Apolo, Chifa — sã fie doar ilustrative, pen-
tru a evita înrãutãþirea unei situaþii care era
deja deplorabilã.

1:13. Cele trei întrebãri din acest verset
sunt retorice ºi rãspunsul evident este „nu“.
Trupul universal al lui Hristos nu este îm-
pãrþit, deci nici expresia lui localã nu trebuie
împãrþitã. Nici un om nu a câºtigat mântuirea
corintenilor ºi nici unul dintre ei nu datora
devotament altcuiva decât lui Hristos.

1:14-17. Pavel urmeazã exemplul lui
Hristos în toate aspectele lucrãrii sale.
Conform versetului din Ioan 4:2, Isus nu a
botezat, ci i-a lãsat pe ucenici sã boteze.
Aceasta era ºi practica obiºnuitã a lui Pavel.
Ar fi putut atunci Pavel sã creadã cã bote-
zul este necesar pentru mântuire? Acest
lucru este imposibil (cf. 1 Cor. 4:15; 9:1, 22;
15:1-2). Desigur, botezul nu este fãrã im-
portanþã. El a fost poruncit de Hristos (Mat.
28:19) ºi practicat de Biserica Primarã
(Fapte 2:41), ceea ce face din el, alãturi de
Cina Domnului, un act de cult al Bisericii.
Dar mai important este lucrul pe care-l
mãrturiseºte actul de cult decât ceea ce
realizeazã el. 

Sarcina principalã a lui Pavel a fost sã
„propovãduiascã“ Evanghelia (9:16) nu cu
înþelepciunea vorbirii umane. Elocinþa
strãlucitã ºi persuasivã poate câºtiga mintea
unei persoane, dar nu ºi inima ei, în timp ce
cuvintele neînfrumuseþate ale evangheliei,
chiar dacã par nebuneºti conform standarde-
lor umane, devin eficiente prin Duhul lui
Dumnezeu (2:4-5).

1 Corinteni 1:4-17
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B. Cauzele dezbinãrilor (1:18-4:5)
Omeneºte vorbind, mesajul evangheliei,

în centrul cãruia se aflã Salvatorul care a
suferit ºi a murit, pare nebunesc ºi contradic-
toriu. La fel pare ºi principiul cã  cel care vrea
sã fie cel mai mare trebuie sã fie slujitorul
tuturor (Mat. 23:11-12). Dar exact acesta este
sensul analizei lui Pavel în privinþa cauzelor
dezbinãrilor din Corint.

1. NEÎNÞELEGEREA MESAJULUI 
(1:18-3:4)
Nevoia fundamentalã a corintenilor era

înnoirea minþii lor (Rom. 12:2). Ei încercau
sã-ºi trãiascã vieþile creºtine pe baza unor
concepþii neinfluenþate de Cuvânt, scopul lor
principal fiind interesul personal. Acest mod
de viaþã care cautã numai interesul ºi avanta-
jele personale este în ultimã instanþã distruc-
tiv (Luca 9:24-25).

1:18. Exact acesta era lucrul de care do-
rea Pavel sã-i convingã pe corinteni. Pro-
povãduirea crucii atacã miezul egoismului.
Pavel o considera aspectul central al mântu-
irii, despre care el credea cã este un proces
care începe prin justificare, continuã prin
sfinþire ºi va atinge apogeul prin glorificare.
Pavel subliniazã în acest verset, precum ºi în
toatã epistola, etapa a doua a acestui proces,
sfinþirea progresivã. „Propovãduirea crucii“
este mesajul renunþãrii de sine, al ascultãrii
de Dumnezeu care poate duce, în cele din
urmã, la fel ca în cazul lui Isus, la umilinþã ºi
moarte, dar care nu duce niciodatã la dis-
trugere, ci la salvarea vieþii (Mar. 8:34-35) ºi
la înãlþare (2 Tim. 2:12; Apoc. 22:5). Aceasta
este tema recurentã din aceste versete (1 Cor.
1:17-18, 23-24; 2:2, 8), idee pe care cei ce
sunt pe calea pierzãrii o considerã o nebu-
nie.

1:19. Aºa cum a procedat deseori, Pavel
îºi ilustreazã ideea prin exemplul Israelului
care, urmând sfatul înþelepciunii umane, a
încheiat o alianþã cu Egiptul pentru a se apãra
de Asiria, deºi numai intervenþia miraculoasã
a lui Dumnezeu i-ar fi putut salva (cf. Is.
29:14; 2 Regi 18:17-19:37).

1:20-21. Acest lucru este valabil în cazul
oricãrei forme de înþelepciune umanã, care
provine fie de la cãrturarul evreu, fie de la
vorbãreþul („filozoful“, NIV — n.tr.) grec.
Inteligenþa sclipitoare a omului nu poate
aprecia planul lui Dumnezeu (Is. 55:8-9). Nu
erudiþia plinã de încredere în sine, ci credinþa
plinã de modestie permite intrarea pe calea
cea îngustã.

1:22-25. Omul gãseºte ceea ce are ne-
voie, puterea ºi înþelepciunea lui Dumne-
zeu, nu în condiþiile ºi prin iniþiativa omului,
ci conform condiþiilor lui Dumnezeu ºi la ini-
þiativa Lui. Predicându-li-se despre Hristos
cel rãstignit, oamenii sunt chemaþi de
Dumnezeu prin deschiderea ochilor credinþei
pentru a crede evanghelia.

1:26-31. Dacã situaþia nu ar fi atât de
tristã, aproape cã ni l-am putea imagina pe
Pavel schiþând un zâmbet de incredulitate
când a scris aceste cuvinte ºi i-a îndemnat pe
corinteni sã se analizeze pe ei înºiºi. Dintr-un
punct de vedere uman, înþelepciunea, bogãþia
ºi statutul lipseau aproape cu totul. Dacã
Dumnezeu ar fi ales pe baza acestor criterii,
i-ar fi trecut cu vederea. Dar atunci când
Dumnezeu i-a chemat, El a inversat standar-
dele lumii ºi, de obicei, El alege oamenii
obiºnuiþi, nu pe cei consideraþi extraordinari,
pentru ca nimeni sã nu se laude înaintea
lui Dumnezeu (v. 29), ci numai în Domnul.
Aceasta pentru cã numai Hristos personificã
„înþelepciunea“ (v. 30) ºi în El corintenii au
experimentat neprihãnire, adicã justificare
(Rom. 4:24-25), sfinþire, adicã procesul
sfinþirii progresive (2 Tes. 2:13-15) ºi rãs-
cumpãrare, adicã glorificarea (Rom. 8:23;
Ef. 4:30). În înþelepciunea lui Dumnezeu
planul mântuirii a fost realizat de un Hristos
crucificat ascuns de cei înþelepþi ºi învãþaþi,
dar descoperit celor cu credinþã simplã (cf.
Mat. 11:25-26).

2:1-5. Cu aceastã precizare Pavel face
tranziþia spre al treilea punct al exemplificãrii
adevãrului inutilitãþii „înþelepciunii“ umane
prin comparaþie cu puterea ºi înþelepciunea
lui Dumnezeu. Acest lucru s-a vãzut ºi în
modul în care Pavel ºi-a desfãºurat lucrarea
creºtinã, pe care el însuºi îl caracterizeazã
prin cuvintele: am fost slab, fricos ºi plin de
cutremur (v. 3). Unii vãd în aceste cuvinte
un Pavel timorat dupã întâlnirea sa cu filo-
zofii atenieni, deci temporar zguduit în cre-
dinþa sa ºi nesigur. Dar probabil cã lucrurile
nu au stat aºa. Cuvintele folosite prezintã pur
ºi simplu spiritul sãu de dependenþã de
Dumnezeu ºi supunerea faþã de autoritatea  Sa
(cf. Ef. 6:5; Fil. 2:12), caracteristici care au
marcat întotdeauna lucrarea apostolului. Este
de asemenea adevãrat cã felul lui de a predi-
ca nu impresiona din punct de vedere ome-
nesc (2 Cor. 10:10). Pavel a recunoscut fãrã
ezitare acest lucru ºi chiar l-a folosit drept
argument. Predicarea lui nu era marcatã de o
vorbire sau o înþelepciune strãlucitã, aºa
cum era predicarea sofiºtilor, predicatorii
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itineranþi ai acelor zile, dar era în schimb
mesajul simplu ºi real despre Hristos…
rãstignit, singura cale de mântuire. Din acest
motiv, baza credinþei a fost o dovadã datã de
Duhul ºi de putere, nu produsul inventivi-
tãþii umane sau al retoricii bombastice. Pavel
dorea sã fie sigur: credinþa sã fie întemeiatã
nu pe înþelepciunea oamenilor, ci pe puterea
lui Dumnezeu.

2:6. Afirmaþia lui Pavel privind modul sãu
lipsit de strãlucire de a predica nu înseamnã
cã Dumnezeu preþuieºte ignoranþa ºi respinge
orice fel de înþelepciune. Exista o înþelepciune
învãþatã de la Duhul, iar Pavel dorea ca toþi
cititorii sãi sã o înþeleagã pe deplin. Unii din-
tre cititorii sãi au înþeles înþelepciunea Duhului
(fãrã îndoialã cã Pavel spera ca toþi sã ajungã
la acest nivel). El i-a numit pe aceºti oameni
cei desãvârºiþi, referindu-se probabil ºi la
persoanele menþionate în 16:15-18. Sunt ace-
iaºi oameni pe care el îi prezintã drept oameni
spirituali (2:13, 15). Motivul pentru care
„fruntaºii“ veacului acestuia (cf. 1:20) nu au
înþeles înþelepciunea spiritualã este cã le lip-
sea Duhul (2:14) ºi deaceea vor fi nimiciþi.

2:7. Mesajul propovãduit de Pavel a fost
înþelepciunea lui Dumnezeu, cea tainicã,
cunoscutã numai prin revelaþia lui Dumnezeu
(Mat. 11:25). Esenþa acestei înþelepciuni este
planul mântuirii, al cãrui scop era slava noas-
trã, lucru stabilit mai înainte de veci (Ef. 1:4).

2:8. Aºa cum a procedat ºi Ioan în Evan-
ghelia sa (Ioan 17:1), Pavel leagã „slava“ de
„rãstignirea“ Domnului, un paradox atât pen-
tru evrei cât ºi pentru neevrei (1 Cor. 1:23),
care au participat totuºi nevoluntar la acel
moment central în planul de mântuire al lui
Dumnezeu. 

2:9-10. Binecuvântãrile mântuirii au fost
pregãtite de Tatãl, realizate de Fiul ºi aplicate
de Duhul (Ef. 1:3-14) tuturor credincioºilor
care, drept rezultat, Îl iubesc pe Dumnezeu
(1 Ioan 4:19). Singura cale prin care corin-
tenii puteau cunoaºte acest lucru era prin
Duhul, care ºtie ºi descoperã lucrurile adânci
ale lui Dumnezeu privitoare la mântuire.

2:11. Pavel ilustreazã acest adevãr arã-
tând cã nimeni nu poate înþelege pe deplin
lucrurile („gândurile“, NIV — n.tr.) altuia.
Deci, cu cât mai necesarã este lucrarea reali-
zatã de Duhul pentru a cunoaºte lucrurile lui
Dumnezeu.

2:12. Acesta a fost unul dintre scopurile
pentru care a fost trimis Duhul care vine de
la Dumnezeu (Ioan 16:13), nu numai asupra
unora dintre creºtini, ci asupra tuturor (1 Cor.
12:13).

2:13. Acesta este mesajul mântuirii pre-
dicat de Pavel ºi prezentat acum mai în deta-
liu. Originea lui nu era omul, ci Dumnezeu ºi
este prezentat cu vorbiri învãþate de la Duhul
Sfânt. Apoi Pavel aratã lucrurile duhov-
niceºti care reprezentã mesajul înþelepciunii
(cf. v. 6). Cuvântul grecesc pneumatikois
poate fi la genul neutru ºi s-ar traduce în acest
caz printr-o vorbire duhovniceascã („expri-
marea unor lucruri spirituale prin cuvinte
spirituale“). O altã posibilitate este ca genul
cuvântului sã fie masculin, caz în care s-ar
traduce „oameni spirituali“ („interpretarea
adevãrurilor pentru oamenii spirituali“).
Ambele sensuri sunt posibile, dar lucrul de
care este preocupat Pavel în acest pasaj nu
este cum este primit mesajul înþelepciunii, ci
cine l-a primit, fapt sugerat de context: „cei
desãvârºiþi“ (v. 6). Astfel, versetul 13 este
paralel versetului 6 ºi formeazã un fel de
parantezã, în stilul unei scrieri greceºti de
bunã calitate. 

2:14. Deoarece numai oamenii spiritu-
ali sunt în stare sã primeascã adevãrurile
spirituale, consecinþa este cã omul firesc
(„omul fãrã Duhul“, NIV — n.tr.), o persoa-
nã neregeneratã, nu primeºte ºi nu poate
primi mesajul înþelepciunii, indiferent care îi
sunt capacitãþile intelectuale sau realizãrile
(1:20). Omul care criticã fãrã a fi regenerat
Cuvântul lui Dumnezeu se aseamãnã cu un
critic surd al lui Bach ºi cu un critic orb al lui
Rafael.

2:15-16. Pe de altã parte un om umplut
cu Duhul ºi cãlãuzit de El poate sã evalueze
ºi sã aplice totul, adicã lucrurile pe care i le
descoperã Duhul (v. 10).

Omul duhovnicesc poate fi judecat
numai de Dumnezeu (4:3-5), nu ºi de oamenii
neregeneraþi (2:15) sau de creºtinii lumeºti
(3:1-3). A avea gândul lui Hristos înseamnã
a asculta de revelaþia lui Dumnezeu (Fil. 2:5-
8), aºa cum procedau oamenii spirituali din
biserica din Corint.

3:1-4. Dar acest lucru nu era valabil pen-
tru toþi cei din Corint. Când Pavel a venit ºi
L-a predicat pe Hristos, ei au crezut. Prin cre-
dinþã au fost socotiþi neprihãniþi ºi au primit
pace cu Dumnezeu (Rom. 5:1-2). Desigur cã
Pavel i-a învãþat despre toate binecuvântãrile
care le aparþineau în calitate de creºtini,
lucruri pe care Pavel le-a cuprins în cuvântul
lapte. La acea vreme modul lor de a gândi ºi
de a trãi se afla abia la începutul transformãrii
(Rom. 12:2). Ei erau încã influenþaþi în mare
mãsurã de modul lumii de a gândi ºi de a se
purta — erau prunci în Hristos.
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Dar „propovãduirea crucii“ (1 Cor. 1:18)
înseamnã mai mult decât justificarea. Ea
cuprinde ºi sfinþirea. Este necesarã o înnoire
a atitudinilor ºi a acþiunilor ca rãspuns la  reve-
laþia lui Dumnezeu. Se cere o neprihãnire în
gândire ºi fapte (Evr. 5:11-14). Aceastã parte
a mesajului despre „Hristos… rãstignit“
(1 Cor. 2:2), la care Pavel se referã prin expre-
sia bucate tari (3:2) le lipsea corintenilor. Ca
urmare ei erau tot lumeºti (v. 3). În locul
unui comportament matur caracterizat prin
umilinþã ºi grijã faþã de alþii — ascultare de
Dumnezeu — corintenii aveau încã un com-
portament infantil, egoist ºi care producea
dezbinare (v. 4; cf. 1:12). Ei trãiau pentru a se
lãuda (4:8), fãrã a fi preocupaþi de smerenie
(4:9-13) pentru cã nu înþelegeau faptul cã
„Hristos… rãstignit“ era un mesaj care se
referea nu numai la justificare, ci ºi la sfinþire
(cf. Fil. 2:1-8). Aceastã lipsã de înþelegere era
cauza dezbinãrilor dintre ei (cf. 1 Cor. 1:10;
3:4), eroare pe care Pavel dorea sã o corecteze.

2. NEÎNÞELEGEREA LUCRÃRII 
CREªTINE (3:5-4:5)
O a doua cauzã, legatã de prima, a dez-

binãrilor existente în biserica din Corint se
referã la lucrarea creºtinã. Corintenii erau
interesaþi mai mult de oameni, deºi Dumne-
zeu singur este sursa binecuvântãrii (3:5-9),
iar lucrãtorii creºtinii sunt doar niºte slujitori
care vor rãspunde înaintea lui Dumnezeu de
slujba lor (3:10-17). Deoarece aºa stau lucru-
rile, lucrãtorul creºtin trebuie sã fie atent sã
nu cultive lauda oamenilor — aºa cum se
pare cã au procedat unii conducãtori ai
bisericii corintenilor (3:18-23) — ci trebuie
sã se strãduiascã ca lucrarea sã primeascã
lauda lui Dumnezeu (4:1-5).

3:5-9. Apolo ºi Pavel ºi-au primit sluj-
bele de la Hristos (Ef. 4:11). Ei reprezentau
mijloacele nu cauza credinþei corintenilor
(1 Cor. 2:4-5). Numai Dumnezeu produce
rezultate. Dumnezeu a fãcut sãmânþa sã
creascã (3:6), deci meritul este în întregime
al Lui (v. 7). Fiind slujitori, Pavel ºi Apolo nu
concurau unul cu celãlalt, ci se completau
unul pe altul în lucrãrile lor (v. 8). Scopul lor
era sã aducã biserica la maturitate, la asemã-
nare cu Hristos (Ef. 4:12-13). Rãsplata lor va
fi conformã credincioºiei lor faþã de slujba
încredinþatã (cf. 1 Cor. 4:2-5) pentru cã, deºi
slujitorul este în slujba bisericii, în ultimã
instanþã el este rãspunzãtor în faþa lui Dum-
nezeu. Pavel ºi Apolo erau colegi de slujbã
care Îi aparþineau lui Dumnezeu ºi lucrau pen-
tru El în ogorul Sãu, biserica (3:9).

3:10-17. Pavel a schimbat apoi metafo-
rele folosite pentru bisericã, trecând de la
ogor la clãdire. Pavel a folosit în mai multe
feluri metafora creºtinilor care, individual ºi
colectiv, reprezintã o clãdire în care locuieºte
Dumnezeu, Templul lui Dumnezeu. Isus
S-a referit la propriul Sãu trup fizic ca la un
templu (Ioan 2:19-22). În altã epistolã Pavel
a aplicat aceeaºi imagine trupului spiritual
al lui Hristos, Biserica universalã (Ef. 2:21).
De asemenea, Pavel a afirmat cã trupul fiecã-
rui creºtin individual este un templu (1 Cor.
6:19). Totuºi în acest pasaj el se referã la bi-
serica localã pe care o descrie ca pe o clãdire
a lui Dumnezeu, un templu în care locuieºte
Duhul lui Dumnezeu (3:16).

Pavel dezvoltã în continuare tema
responsabilitãþii lucrãtorului creºtin faþã de
slujba sa (v. 8). Cu toate cã era adevãrat cã
fiecare creºtin din biserica din Corint primise
cel puþin un dar sau o capacitate de a sluji
celorlalþi membri ai bisericii (12:11), Pavel
este interesat în primul rând de lucrãtorii
principali, care aveau slujbe similare cu a lui
Apolo ºi a lui însuºi (cf. 3:5, 21-22).

3:10. Totuºi nu fiecare lucrãtor creºtin
slujeºte cu acelaºi efect în procesul constru-
irii. Pavel a pus temelia în Corint prin me-
sajul crucii. ªi Apolo a lucrat pentru binele
corintenilor (Fapte 18:27-28). Se pare cã ºi
Petru, la care Pavel se referã cu numele de
„Chifa“ (1 Cor. 1:12; 3:22), a lucrat în Corint.
Dar, scrie Pavel, un altul continuã sã slu-
jeascã acum în Corint, iar cuvintele lui Pavel
pentru el ºi alþii ca el sunt cuvinte de avertis-
ment.

3:11. Numai Isus Hristos poate fi o
temelie realã, mântuirea fiind posibilã numai
prin El (Fapte 4:12). Dar în Corint au venit
oameni care au predicat o evanghelie diferitã
(2 Cor. 11:4). Poate cã un astfel de om se
afla în biserica din Corint când a scris Pavel
aceastã epistolã.

3:12. Pavel prezintã în versetele 12-17
trei tipuri de constructori sau lucrãtori cre-
ºtini: expertul (v. 14; cf. v. 10), nechibzuitul
(v. 15) ºi distrugãtorul (v. 17).

Materialele folosite pentru construcþie
pot fi interpretate în cel puþin patru moduri:
(a) cuvintele: aur, argint, pietre scumpe se
referã la durabilitatea muncii constructorului;
iar cuvintele: lemn, fân, trestie sugereazã cã
munca este temporarã ºi lipsitã de valoare.
Aceastã concepþie este susþinutã de cuvântul
„lucrarea“ (v. 12) ºi de expresia „lucrarea
ziditã de cineva“ (v. 14). (b) Cele trei mate-
riale scumpe se referã la doctrina sãnãtoasã
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pe care lucrãtorul o „construieºte“ în vieþile
oamenilor, iar cele trei materiale fãrã valoare
reprezintã doctrinele false. (c) Primele trei
materiale se referã la motivaþia corectã a
lucrãtorului, iar celelalte trei reprezintã moti-
vaþia nedemnã de un lucrãtor creºtin (cf. 4:5).
(d) Cuvintele „aur, argint, pietre scumpe“ se
referã la credincioºii care formeazã biserica
(concepþie susþinutã de utilizarea similarã a
metaforei în Ef. 2:22; 2 Tim. 2:20 ºi 1 Pet.
2:5), iar cuvintele „lemn, fân, trestie“ îi re-
prezintã pe oamenii neregeneraþi din bisericã
(chorton, trad. „fân“ în 1 Cor. 3:12, este folo-
sit cu referire la necredincioºi în Iacov 1:10,
traducerea COR fiind „floarea ierbii“).

3:13. Ziua judecãþii va fi atunci când
Hristos va evalua calitativ lucrarea slujito-
rilor (2 Cor. 5:10). Nu se pune problema
mântuirii, care este un dar (Rom. 6:23), nici a
faptelor individuale (Ef. 2:8-9), ci a slujirii,
care va fi judecatã pe baza calitãþii, nu a can-
titãþii. Un succes aparent considerabil se
poate obþine în virtutea eforturilor ºi înþelep-
ciunii umane (1 Cor. 2:4), dar dacã nu existã
puterea lui Dumnezeu conform planului Sãu,
lucrarea nu poate dura (Ps. 127:1).

3:14-15. Imaginea focului asociatã cu
venirea lui Hristos este folositã ºi în alte pãrþi
ale Noului Testament (2 Tes. 1:7; Apoc.
18:8). Nu se specificã ce rãsplatã va primi
constructorul expert, dar lauda (1 Cor. 4:5)
face cu siguranþã parte din recompensa lui.
Constructorul nechibzuit va pierde rãsplata
muncii sale, dar el însuºi va fi mântuit, ca un
lemn care arde scos din foc (Amos 4:11; Iuda
23). Înaintea acestei judecãþi, diversele mate-
riale pot coexista ºi nu pot fi distinse unele de
altele (cf. Mat. 13:30).

3:16-17. Cu toate acestea, o bisericã
localã (voi) poate ajunge în faza în care struc-
tura ei este atât de slãbitã încât se va prãbuºi
în întregime, sau va continua sã existe doar
cu numele, deci este distrusã. Pavel nu dorea
ca acest lucru sã se întâmple în Corint (2 Cor.
11:3, 13). Dacã se va întâmpla aºa ceva,
lucrãtorul fals îºi va primi rãsplata cuvenitã
de la Dumnezeu Însuºi (o aplicare a lex talio-
nis din VT [Gen. 9:6; cf. 2 Cor. 11:15]).
Cuvintele Nu ºtiþi (1 Cor. 3:16) apar pentru
prima datã aici, ºi vor mai apãrea de zece ori
în aceastã epistolã (cf. 5:6; 6:2-3, 9, 15-16,
19; 9:13, 24; de fiecare datã introducând o
afirmaþie indiscutabilã).

3:18-23. Pentru cã aºa stau lucrurile,
Pavel îi avertizeazã cu seriozitate pe lucrãtori
(v. 18-20) ºi biserica din Corint (v. 21-23).
Lucrãtorii pot evita sã se înºele singuri eva-

luându-ºi lucrãrile creºtine ºi dându-ºi seama
cã înþelepciunea lumii reflectã modul de a
gândi al lui Satan (cf. Ef. 2:2) ºi este o ne-
bunie înaintea lui Dumnezeu (1 Cor. 3:19).
Pavel îºi susþinea afirmaþia citând din Iov
5:13 ºi din Psalmul 94:11. Membrii trebuia sã
înþeleagã cã obiceiul de a se „fãli“ (1 Cor.
3:21) cu oameni provenea din acelaºi spirit
egoist. În loc de aºa ceva, ei trebuia sã
se laude în Dumnezeu (cf. 1:31) cãruia îi
aparþin (3:23; cf. 1:2; 15:28) ºi care este
sursa fiecãrei binecuvântãri primite de ei (cf.
1:30).

4:1. Concluzia este cã toþi cei care lu-
creazã pentru Hristos sunt responsabili înain-
tea Lui. Cuvântul tradus slujitori (hypçretas)
este diferit de cel folosit în 3:5 (diakonoi) ºi
aratã subordonarea ºi responsabilitatea faþã
de un superior. Expresia tainelor lui Dumne-
zeu se referã la înþelepciunea lui Dumnezeu,
mesajul crucii cunoscut numai prin revelaþia
Duhului (2:7-10).

4:2. Preocuparea lui Pavel era ca el ºi
ceilalþi lucrãtori asemenea lui sã proclame
acest mesaj, credincioºi intereselor Stãpânu-
lui lor.

4:3-4. El nu a renunþat la slujba lui pe
motiv cã înþelepciunea lumii a respins-o.
Dintr-un punct de vedere omenesc, el nu era
competent sã „judece“ nimic, nici chiar moti-
vaþiile sale, cu atât mai puþin calitatea lucrãrii
sale. Dar atunci cum pot alþii sã evalueze
aceste lucruri?

4:5. De aceea judecata prematurã, indi-
ferent dacã a dus la înãlþarea unor lucrãtori
(3:21) sau la umilirea altora (4:10), era
greºitã. Numai în faþa judecãþii divine vor fi
cunoscute toate faptele, dar chiar ºi atunci se
va manifesta harul — fiecare lucrãtor credin-
cios îºi va cãpãta lauda.

C. Remediul eliminãrii dezbinãrilor 
(4:6-21)
Pavel încheie discuþia despre dezbinarea

din bisericã identificând fãrã ambiguitate
cauza: mândria (v. 6). Apoi el sugereazã reme-
diul practic: urmarea exemplului sãu (v. 16).

4:6. În toatã prezentarea de pânã acum,
Pavel evitã sã menþioneze numele celor vino-
vaþi. În loc sã procedeze aºa, aplicã princi-
piile lucrãrii lui Apolo ºi a lui însuºi (dar ºi a
lui Petru ºi a lui Hristos; cf. 1:12; 3:4-6, 22-
23). Acum Pavel ºi Apolo vor servi drept
exemple ale remedierii situaþiei, ei fiind
oameni supuºi autoritãþii, care nu au trecut
peste „ce este scris”. Ei au respectat Cuvân-
tul lui Dumnezeu, nu propriile lor înclinaþii
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sau pãrerile lumii. Pavel spera ca ei sã
„înveþe“ din exemplul vieþii lor lecþia umi-
linþei. (Verbul sã învãþaþi este mathçte, iar
substantivul corespunzãtor, mathçtçs este
trad. „ucenic“ sau „cel care practicã ceea ce
este învãþat“.) Era o lecþie dificilã, pentru cã
grecii credeau cã umilinþa este caracteristica
vrednicã de dispreþ a unui sclav, un semn de
slãbiciune, nu o trãsãturã a oamenilor impor-
tanþi (Platon, Laws 6. 774c).

4:7. Dar umilinþa este singura posturã
acceptabilã pentru om în faþa lui Dumnezeu,
care dãruieºte o mare diversitate de daruri
(v. 7a) pe baza harului (v. 7b) ºi, de aceea,
doar El meritã sã fie lãudat (v. 7c; cf. 1:4-9).
Pavel a subliniat aceste adevãruri în seria lui
de întrebãri retorice.

4:8. Umilinþa trebuie sã fie postura
adoptatã de toþi creºtinii. Pavel le-a prezentat
filipenilor modelul vieþii lui Hristos (Fil. 2:5-
11). Domnul S-a caracterizat mai întâi prin
umilinþã dar apoi a fost încununat cu glorie.
Corintenii se pare cã au trecut direct la a
doua parte. Ei doreau înãlþarea imediat —
fãrã boli, suferinþã sau durere. Acest lucru nu
este posibil nici astãzi, aºa cum nu a fost
posibil nici când a scris Pavel acestor corin-
teni care se amãgeau singuri, dar cu siguranþã
cã ºi alþii le vor urma exemplul.

Corintenii credeau cã erau sãtui, adicã
aveau tot ce-ºi doreau (1 Cor. 4:8a), dar ar fi
trebuit sã le fie sete ºi foame dupã neprihã-
nirea practicã de care aveau neapãratã nevoie
(Mat. 5:6). Ei se credeau deja împãrãþind,
adicã regi care nu mai aveau nevoie de nimic,
deºi, de fapt, erau ca regele nebun dintr-o
poveste pentru copii care credea cã are haine
noi ºi a defilat fãrã grijã în faþa supuºilor
lui, deºi era complet dezbrãcat (cf. Apoc.
3:17-18).

4:9-13. Pavel nu era nebun. Nu îi plãcea
suferinþa. El dorea ca ei sã aibã dreptate, dar
nu aveau. Apostolii au urmat drumul umilin-
þei lui Hristos. Au procedat aºa cum a fãcut
ºi El, mergând la moarte înaintea tuturor
(2 Cor. 2:14). Aºa cum a suferit Hristos
privaþiuni ºi defãimãri, au suferit ºi slujitorii
Sãi, iar prin Duhul Sãu ei au rãbdat ºi au
rãspuns cu har (Luca 23:34). Apostolii au
trãit mesajul crucii. Dar corintenii erau satis-
fãcuþi ºi siguri de „teologia de palat“ pe care
o adoptaserã (cf. Amos 6:1-7).

4:14-17. Mânat de dragoste, Pavel îi
avertizeazã. Scopul lui în folosirea ironiei
muºcãtoare din versetele precedente nu a fost
sã-i facã de ruºine pe corinteni. Dar dacã
ei nu se ruºinau de cuvintele lui, însemna
cã erau foarte împietriþi. Scopul lui a fost sã

producã o schimbare a inimii ºi a modului lor
de viaþã. Motivaþia lui era dragostea unui
„pãrinte“ pentru propriii copii. Mulþi lucrã-
tori creºtini le puteau vorbi, îi puteau sfãtui ºi
învãþa pe corinteni, dar numai unul singur a
plantat sãmânþa care le-a adus viaþã. Mai
mult ca orice îndrumãtor (Gal. 3:24), Pavel
era preocupat de interesul lor. Din acest
motiv el i-a îndemnat din toatã inima: cãlcaþi
pe urmele mele (1 Cor. 4:16; cf. v. 9-13). El
avea un copil spiritual care a urmat exemplul
sãu, Timotei (Fil. 2:20). Timotei le va aduce
aminte, prin învãþãturile ºi exemplul sãu, de
felul lui Pavel de purtare în Hristos, care la
rândul lui urma exemplul Domnului lor.

4:18-21. Pavel a anticipat faptul cã nu
toþi vor fi miºcaþi de apelul sãu. Unii, pro-
babil conducãtorii nenumiþi ai grupãrilor din
bisericã (v. 5) sau învãþãtorii (v. 15), s-au
îngâmfat, mândria lor fiind cauza dezbi-
nãrilor corintenilor. Aceºtia s-ar putea sã nu
fie prea impresionaþi de îndemnul lui Pavel.
Pentru ei era necesarã acþiunea. Iar Pavel ºtia
cã, prin puterea Duhului (Fapte 13:9-11), el
putea sã acþioneze corespunzãtor. Atunci
când a predicat corintenilor, el nu a depins
de capacitatea sa, ci de puterea Duhului
(1 Cor. 2:4-5). El se va baza pe aceeaºi putere
pentru a impune disciplina (2 Cor. 10:4-6).
Aceasta era autor i ta tea stãpânir i i lui
Dumnezeu (cf. Fapte 5:3-11). Deºi îi iubea pe
corinteni, Pavel ºtia cã un tatã iubitor nu
se dã înapoi de la disciplinarea copiilor sãi
(cf. Evr. 12:7). Dacã va fi necesar, el va
aduce nuiaua (rabdos, „toiag“). În lumea
greco-romanã, aceastã „nuia“ era un simbol
al disciplinei exercitatã de cineva cu auto-
ritate. Pavel însuºi a fost pedepsit de mai
multe ori prin bãtaia cu nuiaua (Fapte 16:22-
23; 2 Cor. 11:25). Dar el prefera o vizitã
caracterizatã  prin dragoste ºi  duhul blân-
deþei.

III. Dezordinea din bisericã (cap. 5-6)

În spiritul dragostei, dar gândindu-se la
necesitatea disciplinãrii, Pavel începe sã se
ocupe în epistola sa de dezordinea din bi-
sericã, inclusiv de incapacitatea lor de a-l
disciplina pe un frate imoral (cap. 5), de a re-
zolva disputele personale într-un mod corect
(6:1-11) ºi de a menþine puritatea sexualã
(6:12-20).

A. Nedisciplinarea unui pãcãtos (cap. 5)
Mândria este opusul dragostei pentru

cã duce la interes pentru sine, în timp ce
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dragostea se ocupã de nevoile altora. Mân-
dria corintenilor a produs nu numai dezbi-
nare ci ºi indiferenþã ºi lipsa dorinþei de a
exercita disciplina în bisericã.

5:1. Problema era un creºtin corintean
care avea o legãturã incestuoasã cu mama
lui vitregã, relaþie interzisã atât de Vechiul
Testament (Lev. 18:8; Deut. 22:22) cât ºi de
legea romanã (Cicero Cluentes 6. 15 ºi Gaius
Institutis 1. 63). Faptul cã Pavel nu vorbeºte
nimic despre disciplinarea femeii sugereazã
cã ea nu era creºtinã.

5:2. Situaþia ruºinoasã se pare cã nu îi
deranja deloc pe corinteni. Dacã totuºi au
reacþionat cumva în faþa acestei situaþii,
reacþia lor a fost creºterea aroganþei pe care o
aveau deja. Reacþia corectã ar fi fost „mâh-
nirea“ pentru starea acestui frate (cf. 12:26;
Gal. 6:1-2), care ar fi trebuit sã ducã la
exercitarea disciplinei prin excluderea lui din
intimitatea adunãrii pânã când se va pocãi
(cf. Mat. 18:15-17).

5:3-5. Din cauza indiferenþei corintenilor
faþã de aceastã problemã, Pavel s-a vãzut
obligat sã acþioneze. Prin autoritatea sa de
apostol, el l-a judecat… pe cel ce a fãcut o
astfel de faptã, cerând bisericii sã aplice
aceastã hotãrâre la urmãtoarea întâlnire.
Acesta este un exemplu al puterii despre care
a vorbit anterior (4:20-21). Nu se poate ºti cu
certitudine ce a realizat exercitarea acestei
puteri. Traducerea cuvântului grecesc sarkos
prin cuvântul cãrnii sugereazã cã dorinþele
fireºti ale omului trebuie eliminate. Totuºi,
mai mulþi factori aratã cã este vorba de un alt
fel de disciplinare, ºi anume de pedeapsa fizicã
— înþelegând cã sarkos se referã la „trup“ (la
fel ca în NIV marg.). (Desigur, rezultatul este
acelaºi — purificarea omului.) În primul
rând, al doilea sens al cuvântului este folosit
de obicei atunci când este alãturat termenului
duhul, ceea ce înseamnã întreaga persoanã,
interioarã ºi exterioarã. În al doilea rând,
cuvântul tradus prin nimicirea (olethron) este
un termen accentuat, iar substantivul cores-
punzãtor (olethreutou) mai apare în aceastã
epistolã (10:10), fiind tradus „Nimicitorul“
(sau „Îngerul nimicitor“, NIV — n.tr.) care a
ucis oameni. În al treilea rând, Pavel mai
vorbeºte în aceastã epistolã despre o discipli-
nare care duce la moarte (11:30) având
acelaºi scop: mântuirea finalã a persoanei
(11:32; cf. 1 Tim. 1:20; 1 Ioan 5:16).

În concluzie, este mai plauzibilã varianta
cã intenþia lui Pavel a fost excluderea acestui
om de la pãrtãºia bisericii, fapt ce subliniazã
din punct de vedere fizic excluderea lui de

sub protecþia lui Dumnezeu de care se bucu-
rase pânã atunci (cf. Iov 1:12) ºi abandonarea
lui în seama lumii (1 Ioan 5:19), unde Satan
îi poate aduce moartea. El devine astfel un
exemplu dureros al preþului indiferenþei ego-
iste ºi aminteºte într-un mod foarte grãitor de
sfinþenia pe care o cere Dumnezeu în templul
Sãu (1 Cor. 3:17; 6:19).

5:6. Desigur, purtarea pateticã a corinte-
nilor nu este scuzabilã. Pavel le aduce aminte
de un adevãr pe care ei îl ºtiau dar nu l-au
pus în practicã: puþin aluat dospeºte toatã
plãmãdeala. O boalã minorã poate ucide în
cele din urmã trupul. Necesitatea disciplinãrii
în bisericã se bazeazã pe acelaºi principiu.

5:7-8. La fel cum aluatul era literal-
mente scos din casã în timpul sãrbãtorii de
Paºte sau a Praznicului Azimilor (Ex. 12:15-
20; 13:1-10), tot aºa ºi ceea ce simbolizeazã
pãcatul trebuie scos din Casa lui Dumnezeu,
biserica localã, în timpul „Praznicului
Azimilor“, pe care creºtinul îl sãrbãtoreºte
neîncetat pentru cã a gãsit în moartea lui
Hristos pe cruce jertfa o datã pentru totdeau-
na a Mielului de „Paºte“ (cf. Ioan 1:29; Evr.
10:10, 14). Acest lucru nu este nicãieri mai
adevãrat ca în celebrarea comemorativã a
sacrificiului lui Isus, Cina Domnului, chinte-
senþa pãrtãºiei creºtine. Probabil cã Pavel s-a
referit mai ales la excluderea membrului care
nu voia sã se pocãiascã de la aceastã masã.

5:9-10. În epistola sa anterioarã, Pavel le
dãduse instrucþiuni despre acest subiect, dar
corintenii le-au aplicat doar celor din afara
bisericii. Pavel le-a arãtat absurditatea acestei
concepþii, afirmând cã aplicarea ei ar însem-
na sã „iasã“ din lume. Fãrã îndoialã cã Pavel
nu a fost avocatul vieþii monahale (sau a vari-
antei separãrii din protestantism).

5:11. Pavel a chemat la acþiuni disci-
plinare împotriva oricui era asociat bisericii,
fie frate, fie creºtin doar cu numele, care
frecventa biserica, dar continua sã ducã o
viaþã de pãcat. Mãsura disciplinarã adecvatã
acestui om era excluderea din comuniunea
cu ceilalþi membri. Desigur, excluderea se
referea la interzicerea participãrii la masa
comunã, Cina Domnului. Poate cã îi erau
interzise ºi alte contacte sociale. Totuºi este
puþin probabil ca membrii sancþionaþi sã fie
excluºi de la participarea la întrunirile
bisericii, pentru cã lucrarea bisericii ar fi
putut duce la convingerea ºi pocãinþa lui
(14:24-25).

5:12-13. Nu era rãspunderea lui Pavel
sã-i judece pe cei de afarã (cf., ex., tãcerea
lui în legãturã cu femeia din 5:1), deci era cu
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atât mai puþin rãspunderea corintenilor. Dar
rãspunderea lor era sã aplice mãsurile disci-
plinare în interiorul bisericii.

Dumnezeu îi judecã pe cei din lume
(Fapte 17:31). Dar pe cei din comunitatea
creºtinã care continuã sã pãcãtuiascã cu un
spirit care refuzã pocãinþa, biserica trebuie
sã-i pedepseascã prin excludere.

B. Nerezolvarea disputelor personale 
(6:1-11)
Tema judecãþii continuã, Pavel abordând

un alt aspect al dezordinii care afecta biserica
din Corint. Aceeaºi ºovãialã de care a dat
dovadã biserica în privinþa fratelui imoral se
regãsea ºi în cazurile disputelor personale
dintre membri, dispute pe care biserica refuza
sã le rezolve. Era o altã manifestare a spiritu-
lui de dezbinare care tulbura biserica.

Prin expresia introductivã „Nu ºtiþi“
Pavel le îndreaptã atenþia spre anumite
adevãruri care ar fi trebuit sã previnã apariþia
acestei probleme. Expresia apare de ºase ori
numai în acest capitol. (În afara acestei epis-
tole, expresia apare de numai trei ori în NT.)
Pavel a mai folosit-o ºi înainte (3:16; 5:6) ºi
o va mai folosi din nou (9:13, 24) cu acelaºi
scop. Deducþia cã ei ar fi trebuit sã cunoascã
aceste lucruri a produs probabil multã durere
bisericii, mândrã de înþelepciunea ºi cunoaº-
terea ei.

6:1. Supãrarea lui Pavel provocatã de a-
ceastã problemã era mare, nu numai pentru
cã adâncea dezbinarea din bisericã, ci ºi pen-
tru cã împiedica lucrarea lui Dumnezeu prin-
tre necreºtinii din Corint (cf. 10:32). Cei uniþi
prin credinþa lor trebuia sã-ºi rezolve dispu-
tele ca fraþi, nu ca adversari (cf. Gen. 13:7-9).

6:2. Prima expresie Nu ºtiþi din acest
capitol (cf. v. 3, 9, 15-16, 19) se referã la rolul
sfinþilor la judecatã (cf. Ioan 5:22; Apoc.
3:21). Pavel le vorbise probabil despre aceastã
doctrinã la instituirea bisericii, deoarece
nuanþa interogativã este indiscutabilã aici.

6:3. Întrucât vor judeca fiinþele suprana-
turale (îngeri cãzuþi, 2 Pet. 2:4; Iuda 6), ar
trebui sã fie capabili sã rezolve într-un mod
satisfãcãtor ºi probleme pãmânteºti.

6:4. Verbul grecesc (kâthizete, puneþi)
poate fi o afirmaþie (indicativ) sau o poruncã
(imper.). NIV considerã cã este vorba de o
poruncã, afirmând deci cã dificila expresie
aceia pe care… nu-i bagã în seamã se
referã la cei din bisericã nu prea preþuiþi
pentru „înþelepciunea“ lor; dar Pavel îi con-
siderã mai mult decât potriviþi pentru aceastã
sarcinã.

„Puneþi“ (judecãtori) poate fi un indica-
tiv (deci o întrebare), fapt mai probabil în lu-
mina versetului 5. Dacã este aºa, participiul
tradus „aceia pe care… nu-i bagã în seamã“
ar însemna „oameni care nu au statut“ în bis-
erica din Corint, deci este vorba de ne-
creºtini. Refrenul trist din versetul 1 la care
Pavel se va referi pentru a treia oarã în verse-
tul 6 se face auzit din nou.

6:5-6. Fãrã îndoialã cã afirmaþia din
versetul 5 i-a fãcut pe unii „înþelepþi“ din
Corint sã roºeascã. Desigur cã în parte grijile
lui Pavel în aceastã problemã se refereau
la efectele dãunãtoare pe care disputele
juridice le vor avea asupra cauzei evangheliei
în Corint (9:23). Aceste procese nu aduceau
glorie lui Dumnezeu (10:31-33).

6:7-8. Deoarece lãcomia lor Îl dezonora
pe Dumnezeu, Pavel a tras concluzia cã pro-
blema importantã pe care a abordat-o era
pierdutã din start. De aceea a spus cã pierde-
rile pãmânteºti erau preferabile pierderilor
spirituale pe care le vor produce acele jude-
cãþi. Realitatea era cã procesele corintenilor
nu erau atât o problemã de îndreptare a ne-
dreptãþilor ºi de aplicare a judecãþii corecte,
cât o dorinþã pentru satisfacþia personalã în
dauna altor tovarãºi de credinþã. Era „viaþa
trupului“ la cel mai de jos nivel!

6:9-10. A treia oarã când Pavel le aduce
aminte de ceva (Nu ºtiþi… cf. v. 2-3) o face
cu scopul de a completa ideea din versetul 4,
dar, în acelaºi timp, ºi cu scopul de a ilustra
prãpastia care exista între poziþia viitoare a
corintenilor ºi practica lor prezentã. Oamenii
nedrepþi nu vor avea parte de Împãrãþia lui
Dumnezeu pentru cã nu aveau nici o relaþie
cu Hristos, Moºtenitorul (cf. Mar. 12:7). Cei
nedrepþi vor fi judecaþi într-o zi de cãtre sfinþi
(1 Cor. 6:2) pe baza propriilor fapte (Apoc.
20:13) care îi vor condamna. Cu toate aces-
tea, sfinþii nu se purtau altfel decât aceºtia.

Cuvântul adikoi („cei nedrepþi“) din
1 Corinteni 6:9 este folosit ºi în versetul 1,
fiind tradus „nelegiuiþi“. Forma verbalã adi-
keite („a face rãu“) este folositã în versetul 8
pentru a descrie comportarea corintenilor.
Rolul lor viitor ar fi trebuit sã le influenþeze
radical practicile prezente (cf. 1 Ioan 3:3).
Dacã sunt cumva de altã pãrere, Pavel îi aver-
tizeazã: Nu vã înºelaþi (cf. 1 Cor. 5:11; Apoc.
21:7-8; 22:14-15).

Lista pãcãtoºilor este similarã celei ante-
rioare (5:10-11) ºi fãrã îndoialã cã ea cores-
punde problemelor din Corint ºi din alte
oraºe mari ale vremii (cf. Ef. 5:3-6). Ho-
mosexualitatea ºi prostituþia masculinã, de
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exemplu, caracterzau mai ales societatea
greco-romanã. Platon laudã dragostea homo-
sexualã în The Symposium (181B). Nero,
împãratul din timpul scrierii acestei epistole,
era pe punctul de a se cãsãtori cu bãiatul
Sporus (Suetonius Lives of the Caesars,
6.28), un incident bizar numai prin oficiali-
zarea lui, pentru cã 14 din primii 15 împãraþi
romani au fost homosexuali sau bisexuali.

6:11. Unii (dar nu toþi) dintre creºtinii
corinteni se fãcuserã vinovaþi de pãcatele
enumerate în versetele 9-10, dar Dumnezeu a
intervenit. Ei au fost spãlaþi… prin Duhul
(cf. Tit 3:5), sfinþiþi în Fiul (cf. 1 Cor. 1:2) ºi
socotiþi neprihãniþi înaintea lui Dumnezeu
(cf. Rom. 8:33). Acest act al justificãrii era o
idee potrivitã pentru aceºti corinteni animaþi
de gândul proceselor juridice.

C. Nepracticarea puritãþii sexuale 
(6:12-20)
Tema legalitãþii continuã, pentru cã

Pavel abordeazã încã o problemã care afec-
teazã adunarea corinteanã. Este vorba despre
problema libertãþii faþã de Legea Vechiului
Testament în domeniul relaþiilor sexuale.
Pavel abordeazã aceastã problemã sub formã
de dialog, folosind diatriba (cuvântare pole-
micã vehementã, pamflet — n.tr.), stil fami-
liar cititorilor sãi. Acest lucru l-a ajutat de
asemenea sã-i pregãteascã pentru subiectele
urmãtoare ºi pentru abordarea problemelor
din restul epistolei, care cuprinde rãspunsuri
la întrebãrile ºi obiecþiile lor.

Aspectul limitãrii libertãþii (v. 12) este
dezvoltat de Pavel în capitolele 8-10. Într-o
anumitã mãsurã, acest subiect influenþeazã ºi
discuþia despre închinarea publicã, din capi-
tolele 11-14. Problema relaþiei creºtinului cu
hrana (6:13) este reluatã în capitolul 8.
Învierea lui Hristos (6:14) este prezentatã
în capitolul 15. Subiectul Bisericii ca trupul
lui Hristos este aprofundat în capitolul 12.
Sacralitatea sexualitãþii (6:16), în favoarea
cãreia Pavel citeazã Geneza 2:24, text care
vorbeºte despre originea divinã a cãsãtoriei,
intrã în atenþia lui în capitolul 7.

6:12. Cuvintele: toate lucrurile îmi sunt
îngãduite deveniserã probabil un slogan pen-
tru a masca imoralitatea unora din Corint.
Afirmaþia era adevãratã, dar era nevoie de
clarificãri. Pavel spune cã libertatea trebuie
însoþitã de principiul dragostei aplicat atât
aproapelui cât ºi propriei persoane (cf. Mar.
12:31). Libertatea care nu este de folos, ci
de-a dreptul dãunãtoare pentru aproapele nu
se caracterizeazã prin dragoste (1 Cor. 8:1;

10:23) ºi trebuie evitatã. La fel, libertatea
care devine sclavie (nimic nu trebuie sã pu-
nã stãpânire pe mine) nu înseamnã dra-
goste, ci urã faþã de sine.

6:13-14. Mâncãrile sunt pentru pânte-
ce, ºi pântecele este pentru mâncãri era un
alt slogan prin care unii corinteni încercau
sã-ºi justifice imoralitatea. Argumentul lor
era cã „mâncãrile“ sunt atât plãcute cât ºi
necesare. Când stomacul le atrãgea atenþia cã
le este foame, ei mâncau pânã se îmbuibau.
La fel, afirmau ei, relaþiile sexuale sunt plã-
cute ºi necesare. Când trupurile lor le atrã-
geau atenþia asupra nevoilor sexuale, trebuia
sã-ºi satisfacã imediat acele nevoi. Dar Pavel
a trasat o linie de demarcaþie evidentã între
stomac ºi trup. Trupul (soma) înseamnã în
acest context (cf. 2 Cor. 12:3) mai mult decât
cadrul fizic al vieþii; cuvântul se referã la
întreaga persoanã, compusã din carne (partea
materialã) ºi spirit (partea imaterialã; cf.
2 Cor. 2:13 cu 7:5). În consecinþã, „trupul“ nu
era pieritor, ci etern (1 Cor. 6:14) ºi nu era
destinat pentru curvie (porneia), ci pentru
unirea cu Domnul (v. 15-17); ºi reciproca
este valabilã (cf. Ef. 1:23). Eternitatea tru-
pului, soarta viitoare individualã, era asigu-
ratã de învierea lui Hristos (1 Cor. 6:14; cf.
15:20).

6:15-17. De asemenea, lucrarea prezentã
a Duhului (cf. 12:13) influenþeazã destinului
prezent al creºtinilor ºi îi uneºte cu Hristos
(6:15). Poate un creºtin trãi în imoralitate
fãrã sã-L întristeze pe Hristos? (cf. 12:26).
Nicidecum!

Unirea dintre doi oameni înseamnã mai
mult decât contactul fizic. Este o unire ºi a
personalitãþilor care, oricât de efemerã ar fi, îi
influenþeazã pe ambii parteneri (6:16). Pavel
citeazã Geneza 2:24 („Cei doi se vor face un
singur trup”) nu pentru a susþine cã bãrbatul
ºi prostituata se cãsãtoresc astfel, ci pentru a
arãta gravitatea pãcatului (cf. Ef. 5:31-32).

La fel, unirea unui creºtin cu Hristos îl
influenþeazã atât pe el cât ºi pe Mântuitor,
acþiunile unuia având efect asupra celuilalt.

6:18. Creºtinii corinteni trebuia sã reac-
þioneze atunci când erau puºi în faþa imora-
litãþii ca Iosif (Gen. 39:12) — adicã sã fugã.
Fugiþi de curvie! Imoralitatea este un pãcat
unic, dar nu pãcatul cel mai grav (cf. Mat.
12:32). Este totuºi o ofensã împotriva pãcãto-
sului ºi a acelora  cu care el este în relaþie.

Probabil cã afirmaþia: Orice alt pãcat,
pe care-l face omul, este un pãcat sãvârºit
afarã din trup (cuvântul „alt“ este o adãu-
gare a traducãtorului ºi nu este reprezentat de
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nici un cuvânt în textul gr.) era al treilea slo-
gan (cf. 1 Cor. 6:12-13) inventat de unii din
Corint. Dacã este aºa, atunci replica lui Pavel
(cine curveºte, pãcãtuieºte împotriva trupu-
lui sãu) este o negare directã a acestui slogan.
Construcþia textului grecesc este similarã cu
cea din versetul 13.

6:19-20. Printre cei întristaþi se aflã ºi
„Duhul Sfânt“ care locuieºte în fiecare cre-
ºtin (care locuieºte în voi; cf. 12:13; 1 Ioan
3:24). ªi Dumnezeu Tatãl este întristat, pen-
tru cã El cautã „proslãvirea“ (Mat. 5:16) nu
ruºinea din partea celor care au fost cumpã-
raþi cu un preþ (cf. 1 Cor. 7:23), acel preþ
fiind „sângele scump al lui Hristos“ (1 Pet.
1:19).

IV. Dificultãþi în bisericã 
(cap. 7:1-16:12)

Ideea cu care încheie Pavel capitolul 6:
„Proslãviþi dar pe Dumnezeu în trupul
vostru“ poate servi foarte bine drept princi-
piu cãlãuzitor al celei de-a patra secþiuni, în
care rãspunde la întrebãrile pe care i le-au pus
corintenii despre cãsãtorie (cap. 7), libertatea
personalã (8:1-11:1), ordinea din bisericã
(11:2-14:40) ºi doctrinã (cap. 15).

A. Învãþãturi privind cãsãtoria (cap. 7)
1. CÃSÃTORIA ªI CELIBATUL (7:1-9)

Pavel a vorbit în capitolul 6 despre peri-
colul relaþiilor sexuale din afara cãsãtoriei.
Acum se ocupã de datoria sexualã în cadrul
cãsãtoriei. Probabil cã renunþarea la datoriile
conjugale a unor membri a contribuit la imo-
ralitatea despre care el a vorbit înainte. 

7:1. Expresia omul sã nu se atingã de
femeie (trad. în NIV în mod oarecum forþat
prin „sã nu se cãsãtoreascã“) este folositã de
Pavel probabil ca un eufemism pentru rela-
þiile sexuale (cf. Gen. 20:6; Prov. 6:29). ªi
acesta era probabil un slogan al unora din
Corint (cf. 1 Cor. 6:12-13) care susþineau cã
pânã ºi cei cãsãtoriþi trebuie sã se abþinã de la
relaþii sexuale. Dar Pavel nu spune decât cã
este bine sã te afli ºi în starea de celibatar,
care nu trebuie dispreþuitã.

7:2. Cu toate acestea, cãsãtoriile ºi rela-
þiile sexuale din cadrul ei erau mult mai frec-
vente. În cazul unui om care încearcã sã-ºi
pãstreze starea de celibatar fãrã puterea
lui Dumnezeu (cf. v. 7) lucrurile ar putea
degenera din pricina curviei. Din acest
motiv Pavel îi încurajeazã pe oameni sã se
cãsãtoreascã.

7:3-4. Pavel subliniazã egalitatea ºi reci-
procitatea relaþiei sexuale dintre soþ ºi soþie
vorbind despre responsabilitatea fiecãruia de
a-l satisface pe celãlalt. 

7:5. Unii din Corint încercau sã practice
celibatul în cadrul cãsãtoriei. Se pare cã
aceastã abþinere de la relaþii sexuale în cadrul
cãsãtoriei era decizia unilateralã a unui
partener, nu o hotãrâre luatã de comun acord
(v. 3-4). Uneori aceastã practicã duce la
imoralitatea celuilalt (v. 5b; cf. v. 2). Pavel
cere încetarea acestei practici, dacã nu sunt
îndeplinite trei condiþii: (a) Abþinerea de la
relaþii sexuale trebuia sã fie prin bunã
învoialã, adicã sã aibã acordul atât a soþului
cât ºi a soþiei. (b) Partenerii trebuia sã
hotãrascã dinainte cât timp va dura aceastã
perioadã, la sfârºitul cãreia relaþiile sexuale
urmau a fi reluate. (c) Aceastã abþinere tre-
buia sã le permitã sã se „îndeletniceascã“ cu
rugãciunea, concentrându-se asupra ei.

7:6. Pavel prezintã aceastã posibilitate a
abstinenþei temporare de la relaþii sexuale   în
cãsãtorie ca o îngãduinþã, în cazul înde-
plinirii condiþiilor anterioare. El nu dorea ca
sfatul lui sã fie înþeles ca o poruncã. Sugestia
cã Pavel ar fi considerat însãºi cãsãtoria o
„îngãduinþã“ este puþin plauzibilã în lumina
textului din Geneza 1:28, prima poruncã din
Biblie pentru om, ºi în lumina trecutului
iudaic al lui Pavel, care considera cãsãtoria o
obligaþie pentru toþi oamenii cu excepþia
celor impotenþi (Mishnah Niddah 5.9).

7:7. Cu toate acestea, Pavel nu a dorit ca
statutul de celibatar sã fie stigmatizat ºi de
aceea a afirmat, aºa cum a fãcut anterior
(v. 1), cã a fi celibatar este un lucru bun. De
fapt, Pavel credea cã este o stare foarte bunã
ºi dorea ca toþi sã vadã beneficiile celibatului
din punctul lui de vedere. Totuºi el a înþeles
cã a rãmâne celibatar sau a te cãsãtori nu era
numai o problemã de evaluare a avantajelor;
fiecare stare era darul lui Dumnezeu. Dum-
nezeu dã putere fiecãrui creºtin sã se cãsã-
toreascã sau sã rãmânã necãsãtorit (cf. Mat.
19:12).

7:8-9. Pavel aplicã acum cele scrise în
versetele 1-2  la cei necãsãtoriþi din Corint
care aveau totuºi experienþã din punct de
vedere sexual (cf. „fecioare“ din v. 25). Din
grupul celor neînsuraþi fãceau parte oameni
de ambele sexe, divorþaþi sau vãduvi, vãdu-
velor rezervându-li-se o menþionare separatã
(cf. v. 39-40). Pavel le spune celibatarilor cã
este mai potrivit sã rãmânã singuri, dacã au
puterea necesarã din partea lui Dumnezeu
(v. 7). Pavel, care nu era un teolog închis în
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biblioteca sa, a anticipat întrebarea practicã
despre descoperirea adevãrului în ceea ce
priveºte capacitatea de a rãmâne celibatar.
Pavel a judecat lucrurile în felul urmãtor: cei
care nu se pot înfrâna înseamnã cã nu au
darul celibatului ºi de aceea ar fi bine sã se
cãsãtoreascã.

2. CÃSÃTORIA ªI DIVORÞUL (7:10-24)
Sfatul lui Pavel pentru creºtinii cãsãtoriþi

este rezumat în versetul 24, dupã ce se
adreseazã, pe rând, creºtinilor cãsãtoriþi cu
creºtini (v. 10-11), creºtinilor cãsãtoriþi cu
necreºtini (v. 12-16) ºi altor creºtini aflaþi în
diverse stãri fizice ºi având diverse chemãri
din partea lui Dumnezeu (v. 17-23).

7:10-11. Instrucþiunile lui Pavel pentru
creºtinii cãsãtoriþi cu creºtini se aseamãnã cu
cele ale lui Isus Însuºi (Mar. 10:2-12): regula
este interzicerea divorþului (cf. Mat. 5:32).
Diferenþa de limbaj folosit de Pavel atunci
când se referã la nevasta (1 Cor. 7:10)
creºtinului (despãrþitã, chôristhçnai) ºi la
bãrbatul (v. 11) ei (sã nu-ºi lase nevasta,
aphienai) se datoreazã probabil variaþiilor
stilistice, cuvântul tradus prin „despãrþitã“
(chôrizô) fiind folosit în limbaj popular cu
sensul de divorþ (William F. Arndt ºi F.
Wilbur Gingrich, A Greek-English Lexicon of
the New Testament, ed. 4. Chicago: Univer-
sity of Chicago Press, 1957, p. 899). Atunci
când apar probleme în cãsniciile creºtine tre-
buie cãutatã remedierea lor prin reconciliere
(cf. Ef. 4:32), nu prin divorþ.

7:12-13. Cuvântul celorlalþi se referã la
creºtini care erau cãsãtoriþi cu necreºtini. Isus
nu S-a referit niciodatã în cursul lucrãrii Sale
la aceastã problemã (cf. v. 10, 25), dar Pavel,
cu o autoritate nu mai micã (cf. v. 25), se
adreseazã acestor oameni. Probabil cã au fost
iniþiate divorþuri pornindu-se de la porunca
lui Ezra datã israeliþilor din Ierusalim dupã
întoarcerea din exilul babilonean (Ezra 10:11)
de a divorþa de partenerii pãgâni. Pavel afirmã
cã într-o cãsnicie dintre un creºtin ºi un
necreºtin trebuie sã se aplice aceeaºi regulã
ca într-o cãsnicie dintre doi creºtini: fãrã
divorþ. Un soþ creºtin sã nu se despartã
(aphietô) de o nevastã necredincioasã, ºi o
soþie creºtinã sã nu se despartã (aphietô) de
bãrbatul ei necreºtin.

7:14. Divorþul trebuie evitat din cauzã cã
partenerul creºtin este un canal al harului lui
Dumnezeu în cãsnicie. În relaþia caracterizatã
de expresia „un singur trup“, binecuvântarea
lui Dumnezeu asupra creºtinului influenþeazã

întreaga familie (cf. Iacov în casa lui Laban
[Gen. 30:27] ºi Iosif în casa lui Potifar [Gen.
39:5]; de asemenea cf. Rom. 11:16). În acest
sens, partenerul necredincios era sfinþit iar
copiii erau sfinþi.

7:15. Existau totuºi excepþii de la aceastã
regulã de interzicere a divorþului. Dacã cel
necredincios insistã asupra divorþului, nu
trebuie refuzat (cuvântul trad. sã se despartã
este chôrizetai, verbul folosit în v. 10). Dacã
se întâmplã acest lucru, creºtinii nu sunt le-
gaþi, ci sunt liberi sã se cãsãtoreascã din nou
(cf. v. 39). Pavel nu afirmã în acest caz, ca în
versetul 11, cã un creºtin trebuie „sã rãmânã“
necãsãtorit. (Totuºi existã ºi o altã opinie a
unor cercetãtori ai Bibliei, care spun cã ex-
presia „nu sunt legaþi“ înseamnã cã un creºtin
nu este obligat sã împiedice divorþul, dar nu
are libertatea sã se recãsãtoreascã.)

A doua parte a acestui verset, în care
Pavel afirmã cã Dumnezeu i-a chemat pe
creºtini sã trãiascã în pace, poate fi conside-
ratã o propoziþie de sine stãtãtoare. Pavel reia
conjuncþia (de, „dacã“) de la începutul verse-
tului, probabil pentru a marca o nouã schim-
bare de direcþie în gândire ºi revenirea la
ideea principalã a acestei secþiuni, impor-
tanþa pãstrãrii de cãtre partenerul creºtin a
cãsniciei ºi trãirea „în pace“ cu necreºtinul.
(O digresiune similarã într-o discuþie despre
regula generalã privind divorþul se gãseºte în
Mat. 19:9.) Adevãrul subliniat de Pavel este
cã un creºtin trebuie sã se strãduiascã sã
pãstreze unitatea ºi pacea, dar înþelegând cã
o cãsnicie este o relaþie mutualã, nu unilate-
ralã.

7:16. Apoi Pavel prezintã un al doilea
(cf. v. 14) motiv, crucial, pentru care creºtinul
ar trebui sã rãmânã cãsãtorit cu un necreºtin.
Dumnezeu poate sã-l foloseascã pe partenerul
creºtin ca sã fie un canal al binecuvântãrii (cf.
v. 14), lucru care poate duce în cele din urmã
la înþelegerea de cãtre partenerul necredincios
al mesajului crucii ºi la acceptarea mântuirii
(cf. 1 Pet. 3:1-2).

7:17. Principul general despre care Pavel
afirmã cã se aplicã în luarea hotãrârilor privi-
toare la starea civilã a creºtinului, era repetat
de trei ori (v. 17, 20, 24; cf. de asemenea v.
26), rezumându-se la „rãmâneþi“. Chemarea
la convertire schimbã relaþiile spirituale ale
omului, dar nu este necesar ca ea sã producã
schimbãri ºi în relaþiile fizice care nu sunt
imorale. 

7:18-19. Tãierea împrejur, ca acþiune
exterioarã, sau renunþarea la ea (cf. [apocrifã]
1 Macabei 1:15-16) era o problemã de micã
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importanþã în comparaþie cu pãzirea porun-
cilor lui Dumnezeu, lucru care pentru Pavel
însemna a fi controlat de Duhul (cf. Rom.
2:25-29).

7:20-23. Tot aºa, chemarea creºtinului
(ocupaþia lui) este o problemã cu consecinþe
mici (dacã starea poate fi schimbatã, foarte
bine; dacã nu, nu este o cauzã de îngrijorare).
Ceea ce conteazã este ca fiecare creºtin sã îºi
dea seama cã este un rob al lui Hristos ºi
trebuie sã-L asculte pe El. Orice ocupaþie
practicã un creºtin devine o slujire creºtinã
fãcutã pentru Stãpânul (cf. Ef. 6:5-8).

7:24. Faptul cã Dumnezeu l-a chemat
pe fiecare la practicarea unei meserii ºi
doreºte o slujire loialã în meseria respectivã
înnobileazã ºi sfinþeºte atât munca cât ºi pe
cel care munceºte. Astfel creºtinul poate trãi
„în pace“ (v. 15) în chemarea sa ºi o poate
îndeplini cu responsabilitate înaintea lui
Dumnezeu.

3. CÃSÃTORIA ªI LUCRAREA CREªTINÃ 
(7:25-38)
Principiul fundamental pe care-l prezintã

Pavel (viz., a continua sã trãieºti în starea
actualã) este aplicat apoi celor care nu au fost
niciodatã cãsãtoriþi. Probabil cã Pavel a
abordat acest subiect ca sã rãspundã unei
întrebãri care i s-a pus. Pavel îi îndeamnã pe
aceºtia sã rãmânã necãsãtoriþi din trei motive:
(a) urmeazã o perioadã iminentã de necazuri
pentru creºtini (v. 26-28), (b) revenirea imi-
nentã a lui Hristos (v. 29-31) ºi (c) ocazia de
a-L sluji pe Hristos nestânjeniþi (v. 32-35).

7:25. Femeile fecioare sunt persoanele
fãrã experienþã în domeniul sexual care nu
au fost niciodatã cãsãtorite. Isus nu a vorbit
niciodatã despre caracterul adecvat al cãsãto-
riei în sine (cf. Mat. 19:10-12, 29), dar Pavel
a dat un sfat în aceastã privinþã care putea
fi considerat de corinteni vrednic de cre-
zare. (Desigur cã el a scris sub inspiraþia
Duhului Sfânt, deci „sfatul“ lui are aceeaºi
autoritate ca ºi cuvintele lui Hristos; cf.
1 Cor. 7:40.)

7:26-28. Expresia strâmtorarea de
acum se poate referi la persecuþiile îndurate
de corinteni (cf. Ioan 16:33; 2 Tim. 3:12;
1 Pet. 4:12) sau la o perioadã de suferinþã
despre care Pavel anticipa cã va veni peste
puþin timp (caz în care expresia poate fi trad.
„strâmtorarea iminentã“). Þinând seama de
absenþa din epistola lui a altor referiri la
suferinþele prezente ale corintenilor, a doua
concepþie (ºi trad.) este preferabilã (cf. 1 Cor.
4:8, care sugereazã o stare bunã, chiar

euforicã în sensul pozitiv al cuvântului). Cu
toate acestea, atunci când va veni persecuþia,
lucru de care Pavel este sigur, persoanele
necãsãtorite pot face faþã atacurilor ei mai
bine decât persoanele cãsãtorite. Oricât de
îngrozitor era gândul martirajului (cf. 13:3)
pentru un celibatar, efectul lui era dublu în
cazul unei persoane cãsãtorite, care poartã o
responsabilitate faþã de partener ºi copii.
Având în vedere aceste condiþii, cãsãtoria nu
ar fi un lucru greºit (dacã te însori, nu pãcã-
tuieºti), dar inoportun.

7:29-31. Al doilea motiv pentru care
Pavel credea cã statutul de celibatar era mai
avantajos îl reprezenta potenþialul de detaºare
de lucrurile vremelnice. Expresia vremea s-a
scurtat se referã la revenirea Domnului (cf.
Rom. 13:11), dar ea mai rezumã ºi concepþia
despre viaþã a lui Pavel, care nu trãia pentru
lucrurile trecãtoare, ci pentru cele eterne (cf.
2 Cor. 4:18). Detaºarea de lucrurile tempo-
rare trebuie sã-i caracterizeze pe toþi creºtinii,
dar este mai greu de realizat în cazul celor
cãsãtoriþi (cf. Mar. 13:12), dar pentru care,
totuºi, devotamentul faþã de Domnul trebuia
sã ocupe primul loc în viaþã (Luca 14:26).
Pavel, bineînþeles, nu recomandã neîn-
deplinirea obligaþiilor conjugale (cf. 1 Cor.
7:3-5).

În loc de aºa ceva, el cheamã la o dedi-
care faþã de lucrurile eterne ºi la detaºarea
corespunzãtoare de instituþiile, valorile ºi
aspectele materiale care þin de lumea aceas-
ta, deoarece chipul lumii acesteia trece (v.
31). Atari dedicare ºi devotament sunt uºor
de realizat pentru un celibatar.

7:32-35. Al treilea motiv al lui Pavel
decurge din al doilea motiv. Celibatul pune
mai puþine responsabilitãþi ºi obligaþii decât
cãsnicia, deci este mai uºor pentru omul în
aceastã stare sã se „îngrijeascã“ de lucrurile
Domnului. În Predica de pe munte, Isus
ªi-a avertizat ucenicii împotriva aspectelor
materiale ale acestei vieþi care îi pot împie-
dica sã se devoteze în întregime lui Dum-
nezeu (Mat. 6:25-34). Vãduva sãracã (Mar.
12:44) a dat tot ce avea pentru întreþinerea
vieþii ei fizice într-un act unic de devotament.
O persoanã cãsãtoritã (însurat… mãritatã),
cu o preocupare justificatã pentru nevoile ºi
bunãstarea familiei ei, probabil cã nu ar fi
procedat aºa. Situaþia ilustreazã principiul
lui Pavel cã viaþa celui necãsãtorit, cu sim-
plitatea ei în privinþa obligaþiilor, are poten-
þialul de a dedica Domnului mai mult timp,
mai multe resurse ºi întreaga fiinþã, în com-
paraþie cu cineva cãsãtorit, care are obligaþia
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sã-ºi îndeplineascã responsabilitãþile conju-
gale ºi familiale ce se impun.

7:36-38. Interpretarea ºi traducerea aces-
tui pasaj este dificilã, lucru pe care-l atestã ºi
traducerea alternativã din subsolul versiunii
NIV. Problema este legatã de interpretarea
pronumelui nedefinit cineva (v. 36), care se
poate referi fie la un tatã, fie la un potenþial
mire. Traducãtorii NIV au adoptat varianta
a doua, urmând concepþia comentatorilor
moderni, dar au inclus ºi traducerea tradiþio-
nalã la subsolul paginii. Argumentul major al
concepþiei care susþine referirea la mire este
cã în acest fel subiectul verbelor folosite în
pasaj este acelaºi, argument ignorat însã de
traducãtorii NIV care considerã  cã subiectul
expresiei sã treacã de floarea vârstei este
fata („fecioara“ NIV — n.tr.). Aceastã
decizie este determinatã probabil de necesi-
tatea de a explica de ce se considera cã mirele
acþiona într-un mod ruºinos (i.e., întârzierea
lui de a se cãsãtori cu fata, care înainta în
vârstã, ar fi putut sã-i afecteze posibilitãþile ei
sã se mãrite). Totuºi, concepþia care susþine
cã „cineva“ din versetul 36 se referã la
„mire“, întâmpinã o dificultate lexicalã pri-
vind sensul a douã verbe (gamço ºi gamizô)
folosite pentru cãsãtorie. Pentru a susþine
concepþia cã este vorba de mire trebuie ca
aceste douã cuvinte sã fie considerate virtual
sinonime, având sensul „a se cãsãtori“. Dar
gamizô are de obicei sensul de „a da în cãsã-
torie“, iar gamço înseamnã doar „a se cãsã-
tori“, aºa cum sunt traduse aceste verbe în
pasajele din Noul Testament în care apar
împreunã (Mat. 24:38; Mar. 12:25; în COR
verbele sunt trad. prin „a se însura“ ºi „a se
mãrita“, dar în NIV sunt trad. „a se cãsãtori“
ºi „a fi dat în cãsãtorie“ — n.tr.). Distincþia
între aceste douã verbe a continuat chiar ºi
în secolul al doilea (Apollonius Dyscolus,
Syntax 3. 153). Deci se pare cã traducerea
tradiþionalã este preferabilã.

În concluzie, Pavel a dat sfaturi unui tatã
care, în societatea primului secol, exercita o
mai mare autoritate în luarea hotãrârilor
care priveau familia lui. Un tatã putea hotãrî
ca fata lui sã nu se cãsãtoreascã, poate din
motive similare cu cele prezentate de Pavel
în 1 Corinteni 7:25-34. Dar probabil cã în
luarea acestei decizii tatãl nu a luat în consi-
derare faptul cã fata lui nu poate sã rãmânã
necãsãtoritã. Este posibil ca ea sã nu fi
primit darul celibatului (v. 7). Dacã era aºa,
Pavel a recomandat ca tatãl sã nu se simtã
obligat sã-ºi respecte hotãrârea anterioarã,
ci sã-i permitã fetei lui sã se cãsãtoreascã.

Totuºi tatãl avea libertatea sã-ºi respecte
convingerea de a-ºi pãstra fata necãsãto-
ritã (v. 37) dacã erau îndeplinite trei condiþii:
(a) Dacã avea o hotãrâre tare ºi neclintitã cã
starea de celibat era potrivitã pentru fata lui.
(b) Dacã se afla într-o poziþie în care îºi putea
exercita autoritatea, adicã nu era sclav, caz în
care stãpânul putea determina destinul fetei.
(c) Dacã nu era nevoit, din cauza unor dovezi
care arãtau cã fata lui nu putea trãi în starea
de celibat, ci trebuia sã se cãsãtoreascã. Dacã
aceste condiþii erau îndeplinite, tatãl proceda
bine sã „nu o mãrite“.

4. RECÃSÃTORIREA ªI VÃDUVELE 
(7:39-40)
7:39-40. Sfatul anterior al lui Pavel

pentru persoanele vãduve (v. 8-9) a fost sã
rãmânã necãsãtorite. Totuºi, în acel context,
el a admis cã nu toþi erau capabili sã facã
acest lucru. Singura obligaþie enunþatã de
Pavel pentru o persoanã vãduvã care dorea sã
se recãsãtoreascã era sã îºi aleagã un partener
creºtin (numai în Domnul) — o obligaþie pe
care Pavel a intenþionat sã o aplice tuturor
care cautã parteneri de cãsãtorie, chiar dacã
nu a afirmat acest lucru pânã acum. Totuºi,
aceastã singurã condiþie influenþa opþiunile
persoanelor vãduve. Respectând aceastã
condiþie, o vãduvã putea gãsi multã fericire
împreunã cu soþul ei, cu toate cã Pavel
adaugã urmãtorul lucru în sfaturile date: va
fi mai fericitã dacã rãmâne necãsãtoritã.
Sfatul acesta nu vine numai din inima lui
Pavel, ci ºi din Duhul lui Dumnezeu care
dã tuturor creºtinilor, cãsãtoriþi sau celiba-
tari (v. 7), capacitatea de a-ºi îndeplini rolu-
rile.

B. Învãþãturi privind libertatea creºtinã 
(cap. 8-14)
Rãspunsul lui Pavel la întrebarea corinte-

nilor despre corectitudinea consumãrii cãrnii
animalelor sacrificate în ritualurile pãgâne
este foarte amplu, probabil datoritã faptului
cã apostolul  ºi-a dat seama cã era vorba de
încã o problemã legatã de egoismul corinte-
nilor, care a provocat ºi alte probleme simi-
lare în bisericã.

Douã cuvinte care rezumã perfect con-
cepþia corintenilor sunt „libertatea“ (eleut-
heros, 9:1, 19; eleutheria, 10:29) ºi „dreptul“
(exousia, 8:9; 9:4-6, 12, 18). Pavel a folosit
ºi a analizat cele douã cuvinte în aceste capi-
tole subliniind importanþa dragostei faþã de
alþii, care cautã „folosul“ (sympherô, -os,
10:24, 33; 12:7; cf. 6:12) altora „zidindu-i“
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(oikodomeô, -ia, 8:1, 10; 10:23; 14:3-5, 12,
17, 26). Aceste douã teme, „eu primul“ sau
„tu primul“, ºi dezvoltarea lor de cãtre Pavel
în privinþa efectului lor asupra relaþiei dintre
creºtini ºi închinarea pãgânã, reprezintã
subiectul unificator al acestor capitole. Al
doilea lucru pe care-l scoate Pavel în evi-
denþã este cã prima atitudine atrage în cele
din urmã dezaprobarea (adokimos; 9:27)
ºi pedeapsa lui Dumnezeu (10:5-10; 11:30-
32).

1. LIBERTATEA CREªTINÃ ÎN RAPORT 
CU ÎNCHINAREA PÃGÂNÃ (8:1-11:1)
Obiceiul grecilor ºi al romanilor era de

a arde pãrþile mai puþin bune ale animalelor
în cadrul sacrificiilor lor ºi de a pãstra pãrþile
cele mai bune pentru a le consuma la
banchetele date în cinstea jertfelor. Dacã
sacrificiul era legat de funcþionarea statului,
carnea rãmasã era de obicei vândutã pe piaþã.
Se pare cã problemele corintenilor au fost:
(a) era permisã cumpãrarea ºi consumarea
cãrnii animalelor sacrificate? (b) era permisã
consumarea acestei cãrni în cazul în care un
prieten te invita la masã? (c) era permisã par-
ticiparea la aceste sacrificii pãgâne ºi la masa
din incinta templelor, unde se sãrbãtoreau
aceste jertfe? Pavel rãspunde tuturor acestor
întrebãri.

a. Principiul dragostei frãþeºti (cap. 8)
Pavel atacã direct miezul problemei în

aceste versete preliminare, prezentând un
principiu fundamental: dragostea este supe-
rioarã cunoaºterii (cf. cap. 13).

8:1. Aproape la fel cum ºi-a început dis-
cuþia despre problemele conjugale, Pavel s-a
referit probabil la o concepþie corinteanã (toþi
avem cunoºtinþã), la care Pavel subscria,
dar care necesita explicaþii. Cunoºtinþa era
esenþialã pentru a rãspunde corect acestor
întrebãri, dar cei care credeau cã o posedã
nu o aveau, aºa cum avea sã dovedeascã
Pavel.

8:2-3. În primul rând, cunoºtinþele des-
pre Dumnezeu sunt întotdeauna parþiale
(13:12). În al doilea rând, cunoaºterea ade-
vãratã îndreaptã omul spre Dumnezeu ºi spre
dragostea faþã de El care, aºa cum ºtia Pavel,
duce la dragostea pentru alþii (cf. 1 Ioan
4:20-21).

8:4. Principiul fiind prezentat, rãmânea
aspectul aplicãrii lui în aceastã împrejurare
concretã. Afirmaþiile care urmeazã dupã cele
douã ocazii în care este folosit cuvântul cã
(un idol este tot una cu nimic ºi nu este

decât un singur Dumnezeu) ar putea fi
foarte bine afirmaþii ale corintenilor la care
Pavel subscria din toatã inima. Un „idol“ nu
era într-adevãr „nimic“ (Ps. 115:4-8), pentru
cã existã un singur Dumnezeu (Deut. 4:35,
39). De aceea, mâncarea lucrurilor jertfite
idolilor era, în sine însãºi, neimportantã.

8:5-6. Panteonul grecilor ºi al romanilor,
fãrã a-i mai menþiona pe acei dumnezei ºi
domni veneraþi în religiile misterelor, erau
într-adevãr numeroºi, dar existã un singur
Dumnezeu real (Deut. 10:17). Tatãl este
sursa a tot ce existã (Gen. 1:1) ºi Cel pentru
care trebuia corintenii sã trãiascã (1 Cor.
10:31). Isus Hristos este Domn, Agentul
creaþiei (Col. 1:16) ºi Cel prin care trãiau
corintenii (1 Cor. 12:27; Ef. 1:23).

8:7-8. Dacã toþi creºtinii corinteni ar fi
fost de acord cã un idol nu reprezintã nimic ºi
cã existã un singur Dumnezeu (v. 4), atunci ar
fi putut consuma carnea jertfitã idolilor fãrã
sã fie pedepsiþi. Dar lucrurile nu stãteau aºa.
Nu toþi aveau aceastã cunoºtinþã. Cugetul
unor creºtini nu fusese suficient de mult
întãrit cu privire la acest adevãr. Erau încã
ignoranþi ºi nu au înþeles cã mâncarea acestui
fel de carne nu avea importanþã. Pentru ei
consumul cãrnii respective era greºit, deci a
mânca era un pãcat (cf. Rom. 14:23). Pavel
neagã validitatea scrupulelor lor, dar în sfatul
care urmeazã el sugereazã cã soluþia trebuie
gãsitã în dragoste, nu în cunoaºtere.

8:9. Pavel avertizeazã cã un compor-
tament bazat pe o cunoaºtere lipsitã de dra-
goste duce la rezultate spirituale dãunãtoare.
Aceastã slobozenie a creºtinilor cu o cunoaº-
tere superioarã putea deveni în anumite
condiþii o piatrã de poticnire pentru cei
slabi, o piedicã pentru creºtinii mai imaturi
(cf. v. 13).

8:10. Pavel ilustreazã acest adevãr
vorbind despre un creºtin slab care vede pe
un frate cu o cunoaºtere mai mare stând la
masã într-un templu de idoli ºi care este ast-
fel încurajat sã participe ºi el la asemenea
mese, cu toate cã nu face acest lucru cu o
conºtiinþã curatã înaintea lui Dumnezeu, ca
creºtinul celãlalt.

8:11. Drept consecinþã, conºtiinþa celui
slab este „însemnatã“ (cf. 1 Tim. 4:2) ºi ca-
pacitatea lui de a deosebi binele de rãu este
pierdutã (cf. Tit 1:15), fapt ce duce la dis-
trugerea lui spiritualã ºi la moartea sa fizicã
(cf. 1 Cor. 10:9-10; Rom. 14:15). Apollytai,
tradus va pieri, se referã frecvent la moartea
fizicã (ex., Mat. 2:13; Fapte 5:37). Dãruirea
de Sine a lui Hristos era un exemplu pentru
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creºtinii care posedã multã cunoaºtere. Dacã
Hristos l-a iubit pe fratele acesta atât de mult
încât a fost gata sã renunþe la drepturile Sale
din slavã ºi chiar la viaþa Lui (Fil. 2:6, 8),
desigur cã ºi creºtinul tare poate renunþa la
dreptul sãu de a mânca din acea carne.

8:12. Rezultatul manifestãrii indiferenþei
arogante faþã de creºtinii mai slabi este:
pãcãtuiþi nu numai împotriva lor (le rãniþi
cugetul lor slab; cf. v. 7), ci ºi împotriva lui
Hristos, ei fiind membri ai trupului Sãu
(12:26-27; cf. 1:30; Mat. 25:40, 45). Pavel a
trecut din plin prin aceastã experienþã pe
drumul Damascului (Fapte 9:4-5).

8:13. Rezumând, Pavel subliniazã prio-
ritatea dragostei frãþeºti. El nu a cerut ca ei
sã renunþe la drepturile conferite lor de
cunoaºterea pe care o aveau, ci a spus cum
ar aplica el însuºi principiul. Pavel nu dorea
sã facã pe fratele lui sã pãcãtuiascã (cf.
v. 9), ci sã-l „zideascã“ (cf. v. 1), iar
cunoaºterea însoþitã de dragoste realiza acest
lucru.

Ca o ultimã remarcã la încheierea acestui
capitol, trebuie sã înþelegem faptul cã Pavel
nu a spus cã creºtinul cu mai multã cunoaº-
tere trebuie sã-ºi abandoneze libertatea în
faþa prejudecãþilor ignorante ale bigoþilor
„spirituali“. Fratele „slab“ (v. 11) era acel
frate care urmeazã exemplul altui creºtin, nu
acela care murmurã permanent ºi îl obliga
pe creºtinul cu o cunoaºtere mai mare sã se
poarte într-un anume mod. De asemenea, este
puþin probabil ca Pavel sã considere cã acest
frate mai slab stânjeneºte permanent liber-
tatea creºtinilor cu o cunoºtinþã mai mare.
„Fratele mai slab“ nu era un duh omni-
prezent, ci un individ care trebuia învãþat
ca sã se bucure ºi el de libertatea lui (Gal.
5:1).

b. Reguli în privinþa privilegiilor 
(9:1-10:13)
(1) Exemplul pozitiv al lui Pavel (cap. 9).

Pavel îºi încheie avertismentele legate de
folosirea libertãþii într-un mod care este în
detrimentul unui frate printr-o afirmaþie ce
exprimã disponibilitatea sa de a deveni ve-
getarian, dacã acest lucru îl va împiedica pe
un frate sã ºovãie în credinþã (8:13). Apoi
exemplificã felul în care pune în practicã ceea
ce predicã în privinþa drepturilor, privind
hrana ºi bãutura. Se pare cã disputele legate
de îndoielile cu privire la apostolia sa, pe care
el o apãrã mai târziu mult mai pe larg (mai
ales 2 Cor. 10-13), începuserã deja. Pavel
aplicã foarte bine principiul prezentat în

1 Corinteni 8 raportându-l la problema care
se pãrea cã reprezenta mãrul discordiei cu
privire la apostolia sa. Problema era refuzul
lui neclintit de a accepta sprijin material de la
cei de care se ocupa spiritual, deci nimeni nu
putea spune cã motivaþia lui era câºtigul
material (cf. 2 Cor. 2:17).

9:1-2. Pavel afirmã cã în slujba lui de
apostol se aseamãnã cu acei creºtini care
aveau o cunoaºtere mai mare în privinþa
problemei libertãþii ºi a drepturilor. Cele
patru întrebãri din aceste versete sunt retorice
ºi cer un rãspuns afirmativ, chiar dacã unii
dintre corinteni ar fi rãspuns negativ la una
sau la toate. A treia ºi a patra întrebare par
sã fie direct legate de autoritatea apostolicã,
dar probabil cã Pavel a considerat a patra
întrebare mai semnificativã decât a treia. În
cursul apãrãrii ample a poziþiei lui de apostol
din 2 Corinteni, el nu menþioneazã niciodatã
cã L-a vãzut pe Domnul (cf. Fapte 1:21), dar
repetã de mai multe ori tema acestui verset,
(1 Cor. 9:2) anume cã creºtinii din Corint
sunt mãrturia lui (2 Cor. 3:1-3; 5:12; 7:14-16;
8:24).

9:3. Rãspunsul… de apãrare al lui Pa-
vel îndreaptã atenþia spre ceea ce urmeazã (v.
4-23), nu spre ceea ce a fost (v. 1-2, care
garantau dreptul la care el a renunþat). Deci,
apãrarea lui Pavel este o explicare a refuzului
sãu de fi susþinut material de bisericã, deºi ar
avea dreptul la acest sprijin (v. 1-2). Acest
lucru serveºte de asemenea foarte bine
învãþãturilor sale pentru fratele plin de
cunoºtinþã care este preocupat de drepturile
sale (cap. 8).

9:4-6. Cuvântul dreptul din aceste ver-
sete este acelaºi cuvânt (exousia) tradus
„slobozenie“ în 8:9. El leagã capitolele, deºi
subiectul lui Pavel de aici nu o reprezintã
carnea jertfelor, ci hrana obiºnuitã. Pentru a
scoate în evidenþã sensul acestor întrebãri
retorice  s-ar putea adãuga expresia „pe chel-
tuiala bisericii“ în versetele 4-5 (cf. Mat.
10:10-11). Pavel nu era singurul care refuza
sprijinul material, ci avea un aliat în per-
soana lui Barnaba. Hotãrârea de a refuza
sprijinul material al bisericilor a fost luatã de
cei doi în prima lor cãlãtorie misionarã
(Fapte 13:1-14:28) ºi probabil cã au conti-
nuat sã respecte aceastã hotãrâre ºi în
lucrãrile lor separate.

9:7. Pavel a considerat cã dreptul de a
fi susþinut material se extinde ºi asupra
altora din bisericã, cã nu este valabil numai
în cazul apostolilor; el exemplificã acest
adevãr în ºase moduri. Primul îl constituie
obiceiul. Soldatul, agricultorul ºi pãstorul
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îºi asigurã întreþinerea materialã din munca
lor.

9:8-10. În al doilea rând, Vechiul Testa-
ment însuºi susþine principiul unei remune-
raþii corecte. Exemplul ºi interpretarea lui
Pavel i-a derutat pe mulþi comentatori. De ce
întreabã Pavel dupã ce face referire la prac-
tica de a pune botniþã boului care treierã: Pe
boi îi are în vedere Dumnezeu aici? A
schimbat el sensul pasajului din Vechiul
Testament? Luther a încercat sã depãºeascã
neclaritatea acestei concluzii tãind acest nod
gordian prin afirmaþia cã sensul pasajului
este limpede, întrucât boii nu pot citi. Dar
problemele rãmân pentru comentatorii cu
mai puþinã exuberanþã ca Luther. Soluþia se
gãseºte probabil în contextul versetului din
Deuteronomul 25:4 pe care îl citeazã Pavel.
Acest capitol conþine instrucþiunii nu despre
creºterea animalelor, ci despre relaþiile
umane. Interdicþia de a pune botniþã boilor era
probabil o expresie proverbialã ce se referea
la remunerarea corectã, pe care Pavel a înþe-
les-o ºi a interpretat-o în mod corect. Un
proverb modern similar ar fi: „Nu-l poþi
învãþa trucuri noi pe un câine bãtrân“, care
se aplicã în alte contexte decât ascultarea
caninã. 

9:11. Al treilea exemplu al lui Pavel pro-
vine din versetul 10 ºi din prezentarea verse-
tului din Deuteronomul 25:4 ºi conþine un
principiu fundamental al reciprocitãþii: slujba
care aduce beneficii trebuie recompensatã.
Pavel era obiºnuit sã aducã corintenilor
bunurile duhovniceºti (1 Cor. 1:5), deci re-
compensele vremelnice nu reprezentau mare
lucru.

9:12. Al patrulea argument adus de Pavel
se bazeazã pe precedentele stabilite de alþi
conducãtori creºtini. Pavel a vorbit anterior
despre lucrarea lui Petru (Chifa; v. 5). Cu
toate cã acest fapt nu este atestat, este pro-
babil ca Petru sã fi lucrat în Corint (cf. 1:12;
3:22; 15:5) ºi a fost susþinut material în acea
perioadã de bisericã. Probabil cã acelaºi lucru
s-a întâmplat ºi în cazul lui Apolo (1:12; 3:4-
6, 22; 4:6; 16:12). Dacã biserica i-a susþinut
pe ei, pãrintele lor fondator cu siguranþã cã
nu merita mai puþin.

Dar Pavel nu îºi exercitã acest drept (cf.
8:9) pentru cã nu vrea sã punã vreo piedicã
în calea celor care vor rãspunde Evangheliei
lui Hristos. Dacã ar fi fost recompensat
material pentru lucrarea sa, unii ar fi putut
presupune cã nu era decât unul din mulþi
învãþãtori itineranþi interesaþi numai de câºtig
(cf. 2 Cor. 2:17) ºi ar fi refuzat sã-l asculte.

Pentru a evita sã fie o „piatrã de poticnire“
(1 Cor. 8:9) pentru cineva, Pavel a renunþat la
dreptul sãu de a primi sprijin material din
partea celor de care se ocupa spiritual.

9:13. Pavel întrerupe deocamdatã lista
exemplelor ce îi justificã dreptul la recom-
pense materiale pentru a sublinia logica pro-
priul sãu refuz de a–ºi exercita acest drept, în
ciuda practicãrii lui pe scarã largã de cãtre
alþi slujitori demni ai lui Hristos (v. 5). Apoi
prezintã al cincilea exemplu al justeþei re-
compensãrii slujbei spirituale, citând practica
preoþilor. Preoþii Vechiului Testament erau
plãtiþi pentru slujba lor (Num. 18:8-32) ºi la
fel erau preoþii pãgâni pe care corintenii îi
cunoºteau probabil mai bine (cf. 1 Cor. 8:10).

9:14. În al ºaselea rând, Pavel face apel
la argumentul cel mai convingãtor dintre
toate, învãþãtura lui Isus care a spus cã cine
vesteºte Evanghelia trebuie sã îºi câºtige
existenþa din ea (Luca 10:7).

9:15. Dupã încheierea listei de argu-
mente, Pavel a dovedit în mod convingãtor cã
are drepturi în biserica din Corint. Cu toate
acestea, el subliniazã din nou (cf. v. 12) fap-
tul cã refuzã sã-ºi exercite aceste drepturi.
Apostolul îºi motiveazã refuzul în versetul 12
prin dorinþa de a evita orice lucru care ar
putea sugera ascultãtorilor sãi cã lucreazã
având o motivaþie mercenarã. Acum el vor-
beºte despre al doilea motiv, legat de primul:
ocazia de a-ºi afirma integritatea devotamen-
tului faþã de lucrarea creºtinã (cf. 2 Cor. 11:9-
12). Aceasta era pricina lui de laudã: îºi
îndeplinea lucrarea creºtinã de bunã voie ºi
din toatã inima (cf. 2 Cor. 2:17).

9:16. Desigur, „chemarea“ lui Pavel în
lucrarea creºtinã a fost unicã. ªi alþi oameni
au rãspuns de bunã voie la chemarea de a-L
urma pe Hristos (Mar. 3:13; Ioan 1:37-39),
dar Pavel a fost trântit la pãmânt atunci când
ºi-a primit chemarea (Fapte 22:6-10). La fel
ca ºi Iona, Pavel afirmã cã trebuie sã ves-
teascã evanghelia (cf. 1 Cor. 1:17) ºi, la fel ca
profetul, era vai de el dacã se eschiva de la
sarcina sa.

9:17. Condiþia: dacã fac lucrul acesta
de bunã voie nu era valabilã în cazul lui
Pavel, aºa cum a spus el mai înainte, deci nu
avea pretenþii la o recompensã deosebitã,
deoarece lucrarea sa era o isprãvnicie care
i-a fost încredinþatã (cf. Luca 17:10).

9:18. În acest caz, îºi mai avea el rãs-
plata lui? Da; de fapt avea douã recompense.
Prima consta în lauda sa (v. 15) cã vestea
evanghelia fãrã platã, lucrul pe care nimeni
nu îl putea nega (2 Cor. 11:9-10). A doua
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recompensã era ocazia de a vedea evanghelia
la lucru printre cei cãrora le predica (1 Cor.
9:19, 23) ºi aceste rezultate, adicã oamenii
credincioºi, reprezentau recompensa lui (cf.
2 Cor. 7:3-4). Cuvântul tradus „rãsplata“
(misthos) se poate referi ºi la o platã. Pavel a
refuzat recompensele materiale, dar nu a
rãmas fãrã o recompensã sau o platã a lucrãrii
sale. El avea bucuria recoltãrii. Pentru a avea
o recoltã mai bogatã, el a renunþat cu bucurie
la dreptul lui printre ei de a fi susþinut mate-
rial, pentru a se bucura atât de integritatea
laudei sale cât ºi de roadele lucrãrii fãcute
(cf. Ioan 4:36).

9:19. Pavel nu a refuzat sã-ºi exercite
drepturile numai în domeniul hranei ºi al
bãuturii (aºa cum i-a îndemnat ºi pe creºtinii
care aveau o cunoaºtere mai mare sã facã,
8:9-13), ci ºi în alte aspecte ale lucrãrii lui
creºtine, astfel încât cu toate cã era slobod
(eleutheros; cf. 8:9; 9:1), el a devenit de bunã
voie robul altora (cf. Fil. 2:6-7) pentru binele
lor (1 Cor. 10:33), deoarece dorea sã-i „câº-
tige“ (9:22).

9:20. Deºi Pavel a fost în primul rând
apostolul neevreilor (Gal. 2:8), el nu ºi-a
pierdut niciodatã interesul faþã de mântuirea
propriului sãu popor (Rom. 9:3). El ºi-a fãcut
obiceiul de a cãuta sinagoga în fiecare
localitate în care ajungea (Fapte 17:2) pentru
a-i „câºtiga“ pe Iudei. Nici un alt verset nu
scoate mai bine în relief cunoºtinþa de sine a
lui Pavel, atât înainte cât ºi dupã întâlnirea lui
cu Hristos. Înainte el era un Iudeu între iudei,
fãrã patã în privinþa neprihãnirii legaliste (Fil.
3:6). Dupã întâlnirea cu Hristos, el este un
om nou (2 Cor. 5:17; Gal. 2:20), care a gãsit
în Hristos neprihãnirea pe care o cãuta (Rom.
10:4; 1 Cor. 1:30). Era tot evreu (2 Cor. 11:22;
Fil. 3:5), dar nu mai era un evreu care trãia
conform Legii (nu sunt sub Lege). Totuºi,
era gata sã se supunã scrupulelor evreilor
(ex., Fapte 21:23-26) pentru a câºtiga dreptul
de a le vesti evanghelia ºi în scopul de a-i
„câºtiga“ pentru Hristos. Cu toate acestea el
nu a compromis niciodatã esenþa Evanghe-
liei: mântuirea prin credinþã, nu prin fapte
(Gal. 2:16; Ef. 2:8-9) ºi libertatea faþã de
legalism (Gal. 2:4-5).

9:21. Prin contrast cu evreii, aflaþi „sub
Lege“ (v. 20), cei ce sunt fãrã Lege erau
neevreii. Printre neevrei Pavel era dispus sã
renunþe la scrupulele sale trecute referitoare
la lucrurile fãrã valoare moralã, cum ar fi
consumarea cãrnii animalelor jertfite unui
zeu pãgân (10:27; Fapte 15:29), în scopul de
a-i „câºtiga“ pe neevrei pentru Hristos. Dar,

deºi Pavel era un apãrãtor neînfricat al
libertãþii (Gal. 5:1), el nu lasã de înþeles cã
este avocatul libertinismului (cf. 1 Cor. 6:12-
20). El se afla încã sub autoritate, dar nu a
Legii Vechiului Testament. El era responsabil
înaintea lui Dumnezeu (cf. 3:9) ºi a lui
Hristos (cf. 4:1) ºi primea putere de la Duhul
pentru a împlini legea dragostei (Rom. 13:8-
10; Gal. 5:13-25), opusul unei vieþi trãite în
fãrãdelege (cf. Mat. 24:12, unde fãrãdelegea
alungã dragostea). Legea lui Hristos (Gal.
6:2) se referã la iubirea lui Dumnezeu ºi a
semenilor (Mar. 12:30-31), lege pe care
Pavel o respecta (1 Cor. 10:31-33).

9:22. Atunci când s-a referit la evrei ºi
la neevrei în versetele precedente, Pavel a
vorbit despre abþinerea sa voluntarã de la
exercitarea libertãþii cu scopul de a-i câºtiga
pe necredincioºi pentru evanghelie. Unii au
sugerat cã expresia cei slabi din acest verset
se referã atât la evrei cât ºi la neevrei în starea
lor de necredinþã ºi este, în consecinþã, un
rezumat al convingerilor lui Pavel prezen-
tate anterior (cf. Rom. 5:6, unde cei „fãrã
putere“ mai sunt numiþi ºi „nelegiuiþi“).
Totuºi este mai plauzibil sã credem cã Pavel
se referã  explicit la creºtinii slabi prezentaþi
în 1 Corinteni 8:9-11 (cf. evrei, greci ºi Bise-
rica lui Dumnezeu din 10:32). Preocuparea
lui (ca sã câºtig) nu are sensul justificãrii
preliminare, ca în cazul celor necredincioºi,
evrei ºi neevrei (9:20-21), ci dorea sã-i
câºtige pe corinteni pentru sfinþirea ºi ma-
turitatea în Hristos (cf. Mat. 18:15) — ºi
astfel sã-i „mântuiascã“ pentru lucrarea
continuã a lui Dumnezeu în vieþilor lor (cf.
1 Cor. 5:5; 8:11). Îngãduinþa lui Pavel faþã de
scrupulele ºi obiceiurile tuturor îºi gãseºte
aplicarea în fiecare caz în parte, deoarece
este imposibil sã satisfaci în acelaºi timp
înclinaþi i le atât ale evreilor cât ºi ale
neevreilor.

9:23. Pavel procedeazã aºa intenþionat
pentru Evanghelie, scopul lui fiind ca ea sã
fie ascultatã de cât mai mulþi oameni ºi astfel
sã aibã ºi el parte de ea, în calitatea lui
de lucrãtor împreunã cu Dumnezeu (3:9),
bucurându-se de recolta multor suflete câºti-
gate pentru Hristos (cf. Ioan 4:36).

9:24-25. Pavel nu a ajuns uºor la acest
nivel de dedicare în lucrare. A fost nevoie de
disciplinã personalã (tot felul de înfrânãri)
similarã cu cea a sportivilor care se luptã
pentru supremaþia în domeniul lor (cf.
15:10). Pentru a ajunge la acest rezultat,
Pavel a renunþat de bunã voie la anumite
privilegii de care s-ar fi putut bucura pentru
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a câºtiga premiul. Premiul pentru Pavel nu
era o cununã trecãtoare (stephanon) acordatã
de oameni (la jocurile bienale ce se desfãºu-
rau lângã Corint, „cununa“ era o ghirlandã de
pin), ci o cununã eternã acordatã de Hristos
(3:13-14; 2 Cor. 5:10). Cununa lui Pavel va fi
primirea deplinã a recompensei (1 Cor. 9:18)
de care acum el se bucura doar în parte,
ocazia de a se lãuda înaintea lui Hristos cu
oamenii pe care i-a putut câºtiga (2 Cor. 1:14;
Fil. 2:16; 1 Tes. 2:19).

9:26-27. Dictonul lui Pavel „m-am fãcut
tuturor totul“ (v. 22) ar putea fi interpretat
drept o capitulare fãrã nici un sens al unui om
lipsit de principii. Dar adevãrul era exact
contrariul! Fiecare miºcare din timpul cursei
sale era calculatã astfel încât sã-l ducã mai
aproape de premiu (cf. Fil. 3:13-14). Fiecare
loviturã avea scopul de a-l lovi pe oponent cu
toatã forþa ºi de a-l scoate din concurs (cf. Ef.
6:12; Iac. 4:7). Pentru a realiza acest lucru,
Pavel nu a permis ca trupul lui sã-l conducã
(cf. 1 Cor. 6:12); uneori el refuza trupului sãu
chiar ºi împlinirea unor privilegii ºi plãceri
legitime (8:9), în scopul de a obþine rezultate
mai bune (10:33).

Pavel a concurat foarte bine în aceastã
cursã ºi i-a invitat pe mulþi sã i se alãture
(cuvântul propovãduit este kçryxas, forma
lui substantivalã având sensul de mesager
care cheamã concurenþii la competiþie), dar
acest lucru nu îi garanteazã ajungerea cu
bine la capãtul cursei. El afirmã cã existã
posibilitatea ca el însuºi sã fie descalificat
ºi sã nu primeascã premiul (eu însumi sã
fiu lepãdat). Cuvântul grecesc folosit (ado-
kimos) are sensul literar de „neaprobat, care
nu a primit aprobare“. În alte contexte
este aplicat celor nemântuiþi (ex., Rom.
1:28; Tit 1:16). Aici Pavel nu vorbeºte
despre mântuirea sufletului ºi, de fapt, nu
aceasta îl face pe apostol sã se gândeascã la
premiu. Pavel era preocupat de continua-
rea cursei. La fel ca fratele care trãia în
imoralitate (1 Cor. 5:1-5), viaþa lui Pavel
putea f i scur ta tã de disc ipl inarea lui
Dumnezeu, care nu ar fi aprobat anumite
lucruri din viaþa lui. Dumnezeu este adeptul
disciplinãrii, atât în trecut (10:6-10), cât ºi
în prezent (11:30-32) ºi în viitorul apropiat
(5:5). Pavel este îngrijorat de posibilitatea
ca unii sã nu poatã spune într-o zi împre-
unã cu el: „M-am luptat lupta cea bunã,
mi-am isprãvit alergarea“ (2 Tim. 4:7), ci
sã fie eliminaþi din cursã în toiul ei din
cauza unor mãsuri disciplinare luate de
Dumnezeu.

(2) Exemplul negativ al Israelului   
(10:1-13)
10:1. Pentru ca membrii bisericii din

Corint sã nu creadã cã posibilitatea mãsurilor
disciplinare luate de Dumnezeu este foarte
îndepãrtatã deoarece ei se bucurau încã de
atâtea binecuvântãri (1:5), Pavel a dat exem-
plul unui alt grup de oameni care a avut parte
din belºug de binecuvântãrile lui Dumnezeu,
dar a cunoscut ºi severitatea pedepselor
Sale. Dupã eliberarea lui fizicã ºi spiritualã
de sub tirania Egiptului, Israelul din vechime
a fost nepãsãtor ºi neînfrânat. Drept urmare
Dumnezeu a aplicat mãsuri disciplinare
severe curmând viaþa multor israeliþi. Ei toþi
participau la „alergare“ (9:24), dar au fost
descalificaþi aproape toþi (9:27), în pofida
avantajelor pe care le-au avut.

Israelul s-a bucurat de cinci avantaje.
Primul, toþi israeliþii eliberaþi s-au bucurat
de cãlãuzirea (Ex. 13:21) ºi de protecþia (Ex.
14:19-20) supranaturalã a stâlpului de nor în
exodul lor din Egipt. Corintenii au experi-
mentat în mod similar cãlãuzirea (cf. Luca
1:79) ºi protecþia (cf. 1 Pet. 1:5) lui Dumne-
zeu. Al doilea avantaj, toþi israeliþii au trecut
prin mare, experimentând o eliberare mira-
culoasã din mâna celor care doreau sã le ia
viaþa (Ex. 14:21-28). ªi corintenii au experi-
mentat o eliberare miraculoasã — mântuirea
(cf. Evr. 2:14-15; Gal. 1:4).

10:2. Al treilea avantaj, israeliþii au fost
botezaþi… pentru Moise, adicã au fost uniþi
cu Moise, conducãtorul lor spiritual, slujito-
rul lui Dumnezeu, în care ei au ajuns sã aibã
încredere (Ex. 14:31; cf. Ioan 5:45). Corin-
tenii au fost botezaþi în trupul lui Hristos
(1 Cor. 12:13), al cãrui Cap este Hristos (Ef.
1:22) ºi în care ei au crezut (Mat. 12:21; Ef.
1:12).

10:3. Al patrulea privilegiu a fost cã toþi
israeliþii s-au bucurat de aceeaºi mâncare
duhovniceascã, pâinea supranaturalã din cer
(Ex. 16:4, 15). ªi corintenii au mâncat pâine
din cer (cf. Ioan 6:31-34).

10:4. Al cincilea avantaj de pe lista lui
Pavel a fost o bãuturã duhovniceascã de
care a avut parte Israelul în deºert (Ex. 17:6).
Conform spuselor lui Pavel, Hristos a fost
sursa acestei ape supranaturale. Deoarece
incidentul cu stânca din care a ieºit apã a
marcat începutul rãtãcirii Israelului prin
deºert (Ex. 17:1-7) ºi s-a mai produs o datã
aproape de sfârºitul cãlãtoriei lor prin pustie
(Num. 20:1-13), Pavel a tras concluzia cã
Hristos venea dupã ei. Hristos este sursa apei
supranaturale de care au avut parte ºi corin-
tenii (cf. Ioan 4:10-14).

1 Corinteni 9:26-10:4

517

1Corinteni.qxd  04.01.2005  22:04  Page 517



Este posibil ca aceste cinci binecuvântãri
sã fi fost menþionate de Pavel cu intenþia de
a prezenta cele douã acte de cult: botezul
(1 Cor.10:1-2) ºi Cina Domnului (v. 3-4),
despre care corintenii credeau probabil cã
oferã o protecþie magicã similarã cu ritu-
alurile din religiile misterelor. Se pare cã în
Corint exista o concepþie ºi o practicã dena-
turatã a acestor acte de cult (cf. 11:17-34;
15:29), fapt ce necesita corectare.

10:5. Prezenþa privilegiilor supranatura-
le în vieþile israeliþilor din Vechiul Testament
nu a produs un succes automat. Dimpotrivã,
în pofida avantajelor lor speciale, cei mai
mulþi dintre ei (de fapt toþi, cu excepþia a doi
oameni dintr-o generaþie, Iosua ºi Caleb) au
experimentat mãsurile disciplinare ale lui
Dumnezeu, au fost descalificaþi ºi au murit
în pustie (Num. 14:29). În lumina acestor
lucruri, nevoia disciplinei personale, pe care
Pavel ºi-a recunoscut-o, este autenticã,
deoarece chiar ºi Moise a fost descalificat ºi
nu a primit premiul (Num. 20:12).

10:6. Deoarece aceste lucruri sunt ade-
vãrate, delãsarea corintenilor în domeniul
disciplinei personale ºi dorinþa lor de a-ºi sa-
tisface fãrã discriminare dorinþele necesitau
o remediere imediatã. Libertatea creºtinã nu
are scopul împlinirii dorinþelor personale, ci
trebuie folositã pentru a-i sluji cu dãruire de
sine pe ceilalþi (cf. Gal. 5:13), aºa cum ne
aratã exemplul vechilor israeliþi.

În paralel cu prezentarea celor cinci
binecuvântãri de care s-a bucurat Israelul în
noua libertate de dupã robia egipteanã, Pavel
vorbeºte ºi despre cinci eºecuri ale Israelului
din acea perioadã. El începe menþionând
pofta lor dupã plãcerile Egiptului, rezumatã
în cuvintele: „Dã-ne carne ca sã mâncãm“
(Num. 11:4-34, mai ales v. 13). Dumnezeu
le-a dat ceea ce au dorit, dar, în timp ce mai
aveau carne între dinþi, i-a lovit cu o plagã.
Evrei i au numit c imi t i ru l ce lor uciº i
„Chibrot-Hataava“ („mormintele lãcomiei“;
Num. 11:34). Aplicaþia în cazul corintenilor
este evidentã (cf. 1 Cor. 8:13).

10:7. În al doilea rând, mulþi din Israel
au pãcãtuit participând la închinarea idolatrã
(Ex. 32:1-6) ºi au plãtit pentru acest pãcat cu
viaþa (Ex. 32:28, 35). Probabil cã unii corin-
teni erau interesaþi nu numai de mesele din
templele pãgâne (1 Cor. 8:10; 10:14). În
cazul celor care credeau cã puteau participa
la idolatrie, deºi erau creºtini, fãrã sã fie
pedepsiþi, intenþia lui Pavel era sã distrugã
prin aceste exemple stâlpii falºi de susþinere
ai modului lor de comportament (v. 12) îna-
inte ca Dumnezeu sã le ia viaþa.

10:8. A treia greºealã a israeliþilor care
s-au bucurat de atâtea privilegii a fost în do-
meniul imoralitãþii sexuale. În cazul Israe-
lului, imoralitatea a fost asociatã cu idolatria
(Num. 25:1-2), care caracteriza în mare
mãsurã ºi pãgânismul din primul secol. Dar
corintenii se complãceau în imoralitate în alte
contexte decât cel al idolatriei, aºa cum aratã
1 Corinteni 5:1 ºi 6:18. Întocmai cum Dum-
nezeu a abãtut moartea asupra israeliþilor
imorali (Num. 25:4-9), El putea proceda
aidoma ºi în Corint (ex., 1 Cor. 5:5), gând
care ar fi trebuit sã-i trezeascã la realitate pe
libertinii care spuneau: „Toate lucrurile îmi
sunt îngãduite“ (6:12; 10:23).

O soluþie posibilã a aparentei discrepanþe
dintre numãrul morþilor din Numeri 25:9
(24.000) ºi numãrul dat de Pavel (douãzeci ºi
trei de mii) poate fi gãsitã în expresia: într-o
singurã zi. Moise ºi cea mai mare parte a
Israelului deplângeau moartea celor executaþi
de judecãtori (Num. 25:5) sau omorâþi de o
plagã care a continuat sã facã ravagii. În
acelaºi timp Fineas a executat un israelit ºi
pe soþia lui moabitã care comiseserã actul
suprem de imoralitate (Num. 25:6-8), ceea ce
a pus capãt pedepsei lui Dumnezeu împotriva
evreilor imorali, numãrul total al morþilor
ajungând la 24.000, probabil un numãr care
aproxima numãrul celor pedepsiþi.

O altã explicaþie a celor 24.000 de morþi
din Numeri (în contrast cu cei 23.000
menþionaþi de Pavel) este cã primul numãr îi
includea ºi pe conducãtori (Num. 25:4), în
timp ce al doilea numãr nu îi includea.

10:9. Al patrulea pãcat al israeliþilor a
fost îndrãzneala unora de a pune la îndoialã
planul ºi scopul lui Dumnezeu în timpul
drumului lor spre Canaan. Ca rezultat au
pierit prin ºerpi (Num. 21:4-6). Credeau
corintenii cã ei cunosc mai bine decât
Dumnezeu drumul care îi va duce în cer
(1 Cor. 1:18-3:20)?

10:10. Al cincilea pãcat al israeliþilor,
pedepsit de Dumnezeu cu moartea, a fost
comis când s-au rãzvrãtit ºi au vorbit împo-
triva conducãtorilor numiþi de Dumnezeu,
Moise ºi Aaron (Num. 16:41-49). Oare nu se
confrunta ºi Pavel cu o situaþie asemãnãtoare,
a cãrei cauzã era spiritul de partidã al corin-
tenilor (cf. 1 Cor. 1:11; 4:18-19)? Este posibil
ca toate aceste cinci pãcate sã fi fost comise
în Corint în legãturã cu consumul cãrnii
jertfite idolilor.

10:11. Lucrarea lui Dumnezeu cu Isra-
elul este pentru Pavel mai mult decât o
simplã curiozitate istoricã. Evreii sunt pilde
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(cf. v. 6) pentru învãþãtura corintenilor,
astfel încât ei sã înþeleagã cã Dumnezeul în
care ei credeau ºi care a ajuns la etapa finalã
a lucrãrii Sale cu omul acum, la sfârºiturile
veacurilor, era acelaºi Dumnezeu care i-a
pedepsit pe israeliþi cu moartea ºi care nu ar
ezita sã procedeze la fel ºi în continuare (cf.
11:30).

10:12. În cazul în care corintenii credeau
cã poziþia lor în Hristos (cine crede cã stã în
picioare) ºi libertatea ce decurge din ea le
permit sã trãiascã în pãcat fãrã a fi pedepsiþi,
se înºelau, o greºealã care le-ar putea fi
fatalã. 

10:13. Dupã ce eliminã toate motivele
unei false siguranþe, Pavel le atrage atenþia
corintenilor asupra Celui în care se puteau
încrede cu adevãrat. Ispitele care i-au ajuns
pe corinteni erau ispite cu care oamenii s-au
confruntat dintotdeauna. Ele puteau fi întâm-
pinate ºi rãbdate prin dependenþa de Dum-
nezeu, care este credincios. În parte, proble-
ma corintenilor era cã unii dintre ei nu cãutau
în faþa ispitelor mijlocul de a ieºi din ele rãb-
dându-le, ci dovedind toleranþã faþã de pãcat.

c. Aplicaþia în domeniul idolatriei (10:14-11:1)
10:14-15. Folosind De aceea (dioper),

Pavel îºi începe introducerea la problema
aplicãrii libertãþii creºtine în cazul consumãrii
hranei animalelor jertfite idolilor. El a dat sfa-
turi în trei domenii: (a) carnea din templele
pãgâne (v. 14-22; cf. 8:10); (b) carnea de pe
piaþã (10:25-26); (c) carnea de acasã (v. 27-
30). Sfatul lui în primul caz era simplu: fugiþi
de închinarea la idoli (cf. 6:18, „fugiþi de
curvie“). Pãrerea lui Pavel este cã întrebãrile
retorice din continuare îi vor convinge pe
oamenii cu judecatã, cum erau corintenii, sã
fie de acord cu el.

10:16-17. Argumentul lui Pavel din
aceste versete despre Cina Domnului este
similar cu un argument anterior (5:6-8).
Închinarea colectivã a creºtinilor la Cina
Domnului exprimã unitatea dintre membri ºi
împãrtãºirea (koinônia, „pãrtãºie“) cu sân-
gele lui Hristos ºi cu trupul lui Hristos.
Fiind o singurã pâine din care toþi luãm, ea
oferã o imagine a unitãþii creºtinilor ca mem-
bri ai unui singur trup, trupul lui Hristos.

10:18. Aºa cum se închina ºi Israelul,
participanþii se identificau cu jertfa ºi unii cu
ceilalþi.

10:19-21. Acest lucru era valabil ºi în
închinarea pãgânã. Era adevãrat cã un idol nu
reprezenta nimic (8:4; cf. Ps. 115:4-7), dar, în
ultimã instanþã, religia pãgânã era demonicã.

Pãgânii jertfesc dracilor, ºi nu lui Dumne-
zeu. Prin agenþii sãi, „dumnezeul veacului
acestuia“ îi orbea pe necredincioºi ºi îi
împiedica sã cunoascã adevãrul (2 Cor. 4:4).
Nu putea exista unitate realã între Hristos
ºi Belial (2 Cor. 6:15). În concluzie, cei ce
erau templul lui Dumnezeu (1 Cor. 3.16;
6:19) trebuia sã se fereascã de templul ido-
lilor (cf. 2 Cor. 6:14-18). Nu se producea o
contaminare magicã, dar caracterul corupt al
participanþilor era dãunãtor pentru credin-
cioºi (1 Cor. 15:33). A fi în împãrtãºire cu
dracii era de neconceput pentru cei care
participau la masa lui Hristos (10:21; cf.
v 16).

10:22. Cel mai important aspect este cã
acest comportament Îi era neplãcut lui Dum-
nezeu (cf. Deut. 32:21). Era nevoie în cazul
corintenilor „tari“ (1 Cor. 8:7-10) de aceleaºi
mãsuri disciplinare ca ºi în cazul Israelului
(10:7; Ex. 32:28, 35)?  

10:23-24. Principiul libertãþii (toate lu-
crurile sunt îngãduite; cf. 6:12) trebuia apli-
cat în dragoste pentru alþii. Activitãþile care
nu sunt de folos, care nu zidesc ºi nu cautã
folosul altuia (cf. 10:33), trebuie evitate.

10:25-26. Pentru creºtinul care cumpãra
carne de pe piaþã cu intenþia de a o consuma
acasã, Pavel a recomandat ca alegerea cãrnii
sã fie fãcutã fãrã rezerve. Nimeni nu putea
contamina ceea ce Dumnezeu a curãþit (cf.
Fapte 10:15), pentru cã tot ce existã Îi apar-
þine Lui (Ps. 24:1).

10:27-30. Pentru un creºtin care accepta
invitaþia la masã în casa cuiva, Pavel a reco-
mandat consumarea tuturor felurilor de mân-
care fãrã rezerve ºi scrupule. Dar dacã un alt
creºtin începe sã se plângã de faptul cã hrana
a fãcut parte dintr-un animal jertfit idolilor,
creºtinul care are o cunoaºtere superioarã
trebuie sã renunþe la consumarea ei datoritã
scrupulelor bazate pe lipsa de cunoaºtere a
fratelui mai slab. Exercitarea libertãþii legi-
time de a mânca l-ar putea determina pe
fratele care are cugetul influenþat de anumite
scrupule sã-i urmeze exemplul sã pãcãtuiascã
astfel (cf. Rom. 14:14-23).

Un creºtin cu o cunoaºtere superioarã
nu trebuia sã-ºi schimbe convingerile pentru
a se conforma conºtiinþei unui frate mai slab
(1 Cor. 10:29b), dar trebuia sã-ºi schimbe
modul de a se comporta atunci când era pre-
zent fratele mai slab. Altfel fratele mai slab ar
putea acþiona împotriva conºtiinþei sale ºi
acest lucru ar avea efecte dãunãtoare asupra
lui însuºi (cf. 8:11), lucru care ar atrage vino-
vãþie asupra fratelui mai tare. Lucrul de care
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creºtinul cu o cunoaºtere superioarã se poate
bucura în particular aducând mulþumiri, de-
venea în prezenþa fratelui mai slab o acþiune
greºitã, aducãtoare de osândã (de ce sã fiu
vorbit de rãu [blasphçmoumai] pentru un
lucru, pentru care mulþãmesc? cf. 8:12;
Rom. 14:16, 22). Ecoul cuvintelor din 1 Corin-
teni 8:13 încheie prezentarea acestui aspect.

10:31-11:1. Principiul care rezuma rãs-
punsul lui Pavel la problema consumãrii ani-
malelor aduse ca jertfe pãgâne este o aplicaþie
a poruncii de a-L iubi pe Dumnezeu ºi pe
aproapele nostru. Modul de comportament
al creºtinului trebuie sã fie pentru slava lui
Dumnezeu. De asemenea, trebuie sã zideas-
cã Biserica lui Dumnezeu conducându-i pe
unii la naºterea din nou (v. 33) ºi pe alþii la
maturitate în procesul mântuirii (justificare,
sfinþire, glorificare; cf. 1:30). Creºtinii trebu-
ie sã evite faptele care ar constitui pentru alþii
— fie Iudei (cf. 9:20), fie Greci (cf. 9:21)
— sau pentru Biserica lui Dumnezeu o pri-
cinã de pãcãtuire (lit., „de cãdere“; cf. 10:12).
(Un fapt interesant de remarcat la aceastã
afirmaþie este cã evreii sunt menþionaþi sepa-
rat de Bisericã, lucru care aratã cã Biserica
din NT nu a înlocuit poporul evreu. Este un
argument convingãtor în sprijinul premilenis-
mului.)

Exemplul perfect al dragostei pentru
Dumnezeu ºi pentru oameni a fost Hristos (cf.
Rom. 15:3; Fil. 2:5-8). Manifestând acelaºi
spirit în lucrarea sa, Pavel i-a îndemnat pe
corinteni sã calce pe urmele lui în aceastã
problemã a hranei care provenea de la jertfele
pãgâne. Era necesar ca ei sã-ºi exercite liber-
tatea în dragoste.

2. LIBERTATEA CREªTINÃ ÎN RAPORT 
CU ÎNCHINAREA CREªTINÃ 
(11:2-14:40)
Tema libertãþii personale exercitate fãrã

a þine seama de nevoile altora sau de glo-
rificarea lui Dumnezeu (care caracteriza
problema consumãrii hranei provenite din
animalele jertfite idolilor [8:1-11:1]) pare a
face parte ºi din aceastã secþiune, în care
Pavel vorbeºte despre practicile care influ-
enþau biserica. ªi de data aceasta rãspunsul
lui Pavel în faþa toleranþei corintenilor în ce
priveºte împlinirea propriilor dorinþe a fost
sublinierea principiului glorificãrii lui Dum-
nezeu ºi a zidirii reciproce în bisericã.

a. Condiþia femeilor la închinare (11:2-16)
Pavel începe (11:2-16) ºi încheie (14:34-

35) discuþia despre libertatea creºtinã în

închinare prin remarci adresate în special
femeilor bisericii din Corint. Unii s-au între-
bat dacã aceste comentarii ale lui Pavel se
referã la întâlnirile oficiale ale bisericii sau la
întâlnirile din afara bisericii, ocazii în care o
femeie se ruga sau profeþea. Faptul cã Pavel
apeleazã la practicile bisericilor din alte pãrþi
ca argument în aceastã secþiune (11:16) suge-
reazã cã el se referã la întâlnirile oficiale ale
bisericii. Deosebirea modernã între adunarea
bisericii pentru închinare ºi alte întruniri ale
creºtinilor este mai degrabã un argument de
ordin practic, fãrã dovezi biblice.

11:2. Corintenii i-au transmis lui Pavel,
fie prin scrisoarea lor, fie prin purtãtorii lor
de cuvânt (cf. 1:11; 16:17), cã ei rãmâneau
devotaþi faþã de el ºi faþã de învãþãturile lui,
doctrinele centrale ale credinþei pe care le-a
propovãduit el (cf. 11:23; 15:1, 3). Pavel le
face un compliment pentru acest lucru: Vã
laud.

11:3. Fãrã îndoialã cã Pavel a apreciat
bunãvoinþa corintenilor faþã de el. Dar, mai
important decât acest lucru, dorinþa lui era
ca ei sã aibã un comportament demn de
chemarea lor ca creºtini. Ca introducere la
îndemnurile sale, obiceiul lui Pavel era sã
prezinte fundamentul teologic. În acest caz
era vorba de conducere. Cuvântul capul
(kephalç) se pare cã se referã la douã lucruri:
subordonare ºi origine. Primul lucru reflectã
sensul mai des folosit al cuvântului în
Vechiul Testament (ex., Jud. 10:18), iar al
doilea reflectã sensul comun în limba greacã
popularã (ex., Herodot, History 4.91). În
acest pasaj, sensul principal al cuvântului
este cel de subordonare, dar poate fi întâlnit
ºi al doilea sens (1 Cor. 11:8). Subordonarea
lui Hristos faþã de Dumnezeu este menþionatã
ºi în alte pãrþi ale epistolei (3:23; 15:28).
Subordonarea Lui faþã de Tatãl se aplicã de
asemenea ºi în cazul lucrãrii Sale ca „agent“
al creaþiei (8:6; cf. Col. 1:15-20).

11:4. Atunci când un bãrbat se ruga în
public sau îºi exercita darul „proorocirii“
dezvãluind o revelaþie din partea lui Dum-
nezeu (cf. 12:10), el trebuia sã aibã capul sãu
fizic neacoperit, altfel s-ar dezonora singur ºi
l-ar dezonora ºi pe Hristos, Capul sãu spiri-
tual (v. 3).

Traducerea alternativã din NIV de la sub-
solul paginii, care interpreteazã acoperirea
capului bãrbatului prin pãrul lung, se bazeazã
în mare mãsurã pe concepþia cã în versetul 15
acoperirea capului se face cu pãrul lung. Totuºi
este puþin probabil ca aceasta sã fie ideea din
versetul 4 (cf. comentariilor de la v. 15). 

1 Corinteni 10:31-11:4

520

1Corinteni.qxd  04.01.2005  22:04  Page 520



11:5-6. Nu se poate afirma în mod cert,
dar majoritatea dovezilor aratã cã în socie-
tatea secolului întâi, atât în cea evreiascã
([apocrifa] 3 Macabei 4:6; Mishnah, Ketu-
both 7:6; Talmudul babilonian, Ketuboth
72a-b), cât ºi în cea greco-romanã (Plutarch
Moralia 3. 232c; 4. 267b; Apuleius The
Golden Ass 11.10) obiceiul universal era ca
femeile sã-ºi acopere capul în public. Ele îºi
acopereau capul în moduri foarte diferite,
(Ovid The Art of Love 3:135-65), dar în gene-
ral se folosea o bucatã din haina exterioarã
care se trãgea peste cap ca o glugã.

Probabil cã sloganul corintenilor „toate
lucrurile îmi sunt îngãduite“ s-a aplicat ºi în
cazul întâlnirilor bisericii ºi femeile corintene
au renunþat la îmbrãcãmintea care le deose-
bea. Mai grav era însã cã ele au respins
subordonarea în bisericã (ºi poate ºi în
societate) ºi, împreunã cu aceastã respingere,
ele au renunþat la orice simbol cultural (ex.,
acoperirea capului) care era asociat princi-
piului subordonãrii. Dupã pãrerea lui Pavel,
renunþarea femeii la acoperirea capului nu
era un act de eliberare, ci de degradare. La fel
de bine putea sã-ºi radã capul, un semn al
dizgraþiei (Aristophanes Thesmophoriazysae
837). Procedând aºa, se necinsteºte pe ea ºi
capul ei spiritual, bãrbatul.

11:7-9. Bãrbatul, pe de altã parte, nu
trebuia sã-ºi acopere capul pentru cã el era
chipul ºi slava lui Dumnezeu. Pavel ºi-a
întemeiat concluzia pe textul din Geneza
1:26-27. Slava ºi chipul unei femei (soþii)
proveneau (1 Cor. 11:8) ºi erau comple-
mentare (v. 9) cu slava ºi chipul bãrbatului
(soþului ei). Deci bãrbatul era reprezentantul
autoritãþii lui Dumnezeu care gãsea în femeie
un aliat creat de Dumnezeu pentru îndepli-
nirea rolului sãu (Gen. 2:18-24). În acest sens
ea, ca soþie, este slava bãrbatului, a soþului
ei. Dacã o femeie cãsãtoritã renunþa la acest
rol complementar, ea renunþa de asemenea la
gloria ei, ºi pentru Pavel o femeie neacoperi-
tã în public era expresia simbolicã a acestui
spirit.

11:10. Pavel dã ºi un al treilea motiv
(primul motiv a fost ordinea divinã — Dum-
nezeu, Hristos, bãrbatul, femeia, v. 3-6; al
doilea motiv a fost creaþia, v. 7-9) pentru care
nu ar trebui sã existe în bisericã insubor-
donarea femeii. „Îngerii“ asistau la viaþa
Bisericii (4:9; Ef. 3:10; 1 Tim. 5:21; cf. Ps.
103:20-21). Atunci când o femeie îºi exer-
cita libertatea de a participa la întrunirile
bisericii fãrã sã-ºi acopere capul, un semn al
stãpânirii ei (exousia, un cuvânt cu sensul

de eliberare; cf. 1 Cor. 7:37; 8:9; 9:4-6, 12,
18), ea aducea dezonoare înþelepciunii lui
Dumnezeu (Ef. 3:10).

Au fost date ºi alte explicaþii (mai puþin
plauzibile) cuvintelor din pricina îngerilor:
(a) ei reprezintã îngerii rãi care pofteau
femeile din biserica din Corint; (b) îngerii
sunt mesageri, deci pastori; (c) îngerii buni
învaþã de la femei; (d) îngerii buni sunt un
exemplu al subordonãrii; (e) îngerii buni ar fi
ispitiþi de insubordonarea femeii.

11:11-12. Bãrbaþii ºi femeile împreunã
într-o relaþie de interdependenþã, comple-
tându-se unii pe ceilalþi, aduc glorie lui Dum-
nezeu (cf. 10:31). Nici unul din ei nu trebuie
sã fie independent (unul fãrã altul) ºi nici nu
trebuie sã se considere superior unul altuia.
Subordonarea femeii nu înseamnã inferiori-
tate. Bãrbatul nu este în fiinþa lui superior
femeii. Eva a provenit din Adam ºi fiecare
bãrbat nãscut în lume vine din pântecele
unei femei (11:12). Dumnezeu i-a creat pe
amândoi unul pentru celãlalt (Gen. 1:27;
2.18).

11:13-15. Pavel îºi argumenteazã poziþia
ca femeia sã-ºi pãstreze capul acoperit ca
expresie a subordonãrii ei pe baza revelaþiei
speciale. Acum el foloseºte revelaþia naturalã
(cf. Rom. 1:20) pentru a aduce un al patrulea
argument în susþinerea recomandãrii sale.
Omenirea a fãcut instinctiv deosebire între
sexe în mai multe feluri, unul dintre ele fiind
lungimea pãrului. Excepþiile de la aceastã
regulã generalã se datorau fie necesitãþii
(ex., Apuleius The Golden Ass 7.6, „sã scape
deghizându-se“), fie perversiunii (Diogenes
Laertius, Lives 6. 65). Lungimea pãrului nu
este o noþiune abstractã atunci când este
vorba de diferenþierea dintre bãrbaþi ºi femei.
De exemplu, spartanii preferau ca pãrul bãr-
baþilor sã fie pânã la umeri (cf. Lucian The
Runaways 27), iar în timpul luptelor îl legau
(Herodot, History 7. 208-9), ºi nimeni nu
credea cã sunt efeminaþi.

Pãrul lung era o podoabã a femeii
pentru cã era o expresie vizibilã a diferenþei
dintre sexe. Aceasta este ideea pe care a vrut
Pavel sã o scoatã în evidenþã când a spus
cã pãrul lung i-a fost dat ca învãlitoare a
capului. Revelaþia naturalã confirmã faptul
cã este potrivit ca femeile sã aibã o acoperire
fizicã a capului (cf. Cicero On Duties 1. 28.
100). Ea are o acoperire naturalã ºi trebuie sã
respecte obiceiul de a-ºi acoperi capul într-o
întâlnire publicã.

Totuºi unii cercetãtori ai Bibliei spun cã
ar trebui sã traducem cuvântul grecesc anti
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(trad. „pentru cã“) în sensul lui mai obiºnuit,
acela de „în locul“. Conform acestei concep-
þii, pãrul unei femei i-a fost dat în locul unei
acoperiri fizice a capului, pentru cã el însuºi
este o acoperire a capului. Dupã aceastã
pãrere, femeile trebuie sã se roage având
pãrul lung, nu scurt. Dar aceastã concepþie
nu explicã acþiunea femeii de a-ºi acoperi sau
nu capul, acþiune menþionatã în 1 Corinteni
11:5-6.

11:16. Al cincilea argument al lui Pavel
pentru pãstrarea statu-quo-ului în privinþa
acoperirii capului este un obicei universal
al Bisericii. Pavel nu a avut intenþia de a
impune corintenilor un nou mod de a se
comporta, ci de a nu ceda în faþa exceselor
individuale ale unor membri din bisericã,
fãcute în numele libertãþii. La fel ca în cazul
cãrnii provenite din animalele jertfite idoli-
lor (8:1-11:1), Pavel trateazã problema exis-
tentã, dar identificã ºi cauza ei, dorinþa corin-
tenilor a-ºi urmãri propriile interese ºi
refuzul de a se subordona nevoilor altora (cf.
10:24) sau gloriei lui Dumnezeu (10:31).
Renunþarea la acoperirea capului era un act
de insubordonare care Îl discredita pe Dum-
nezeu.

Problema care se pune este dacã femeile
din bisericile de astãzi trebuie sã-ºi acopere
sau nu capul, iar rezolvarea ei depinde de
modul în care înþelegem practica acoperirii
capului: a fost o practicã specificã numai
primului secol, sau este valabilã ºi în prezent.
Mulþi cercetãtori ai Bibliei considerã cã
aplicaþia pentru prezent se referã numai la
principiul subordonãrii, nu ºi la porunca
acoperirii capului. Intenþia femeilor de astãzi
de a purta pãlãrii, pentru cã este la modã,
este foarte diferitã de scopul obiceiului
acoperirii capului din primul secol.

b. Condiþia creºtinilor la Cina Domnului 
(11:17-34)
Atunci când Isus a instituit Cina Dom-

nului pe când Se afla împreunã cu ucenicii
Lui (Mat. 26:26-29; Mar. 14:22-25; Luca
22:15-20), pâinea ºi paharul fãceau parte din
cina obiºnuitã la acea vreme, pâinea fiind
frântã probabil la început (cf. „dupã ce a
mulþumit lui Dumnezeu“, 1 Cor. 11:24), iar
paharul servit aproape de sfârºit (cf. „dupã
cinã“, v. 25). Când Pavel scrie epistola aceas-
ta, Cina Domnului se sãrbãtorea în douã
etape care subliniau importanþa împãrtãºirii
din pâine ºi din pahar la sfârºitul unei mese
comune. Închinarea folosind pâinea ºi paharul
a ajuns sã fie numitã „Euharistie“ (Didache

9:1; Ignatius Letter to the Philadelphians 4),
care derivã din cuvântul grecesc ce desem-
neazã „mulþumirea“ (eucharistço). Masa
comunã era numitã Agapç (Iuda 12; Pliniu
Letters 10. 97. 7), un cuvânt grecesc pentru
„dragoste“.

Lucrul care-l deranja pe Pavel era sãrbã-
torirea de cãtre corinteni a etapei Agapç a
mesei, care a devenit o ocazie nu de a-ºi ma-
nifesta dragostea pentru ceilalþi creºtini, ci de
a-ºi satisface propriile dorinþe. În dezvoltarea
ulterioarã a Bisericii, în sãrbãtorirea Cinei
s-a ajuns la separarea celor douã etape (Igna-
tius Letter to the Smyrneans 8; 1-2; ºi [apoc-
rifa] Faptele lui Ioan 84), probabil pe baza
presupunerii greºite cã Pavel i-a sfãtuit pe
corinteni sã procedeze aºa (cf. 1 Cor. 11:22,
34).

11:17. La fel ca în cazul discuþiei prece-
dente despre excesele femeilor în timpul
închinãrii în bisericã, Pavel nu a avut cuvinte
de laudã (ci cf. v. 2) pentru corinteni în pri-
vinþa modului în care practicau Cina Dom-
nului. De fapt, o experienþã care avea scopul
zidirii bisericii avea exact efectul opus: vã
adunaþi laolaltã nu ca sã vã faceþi mai
buni, ci ca sã vã faceþi mai rãi.

11:18-19. Biserica era dezbinatã cu ocazia
unei sãrbãtori care avea scopul sã exprime
unitatea (cf. 10:17). Dacã aceste desbinãri
(schismata; 1:10; 12:25) aveau legãturã cu
cele menþionate anterior (1:10-4:21), atunci
unul dintre factori care a contribuit la aceste
dezbinãri este evident aici, ºi anume diferen-
þele economice din bisericã (11:21).

Pavel nu a vrut sã creadã veºtile despre
dezbinãrile din biserica lor (v. 18b), dar ºtia
cã pãcatul este inevitabil (cf. Luca 17:1) ºi nu
va trece neobservat de Dumnezeu. Expresia
ca sã iasã la luminã cei gãsiþi buni (doki-
moi, „aprobaþi de Dumnezeu“, NIV — n.tr.)
reia o idee pe care a discutat-o anterior
(1 Cor. 9:27-10:10), folosind în 9:27 antoni-
mul „lepãdat“ (adokimos, descalificat).

Din tot poporul Israel, eliberat din robia
Egiptului ºi aflat pe drumul spre Canaan,
þara promisã, numai doi oameni din toatã
mulþimea au primit aprobarea lui Dumnezeu
ºi au intrat în þarã (cf. 10:5). Mulþi dintre
membrii bisericii din Corint nu aveau apro-
barea lui Dumnezeu, fapt demonstrat de
mãsurile disciplinare luate împotriva lor (cf.
11:30-32). Pentru corintenii care considerau
cã actele de cult — Cina Domnului ºi botezul
— asigurau o protecþie magicã participanþilor
la ele (cf. 10:12; 15:24), mustrarea lui Pavel
producea o dublã durere, pentru cã modul lor
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de a se purta în cadrul acestui act de cult
era direct legat de pedepsirea lor (11:30-32)
— adicã exact lucrul pe care ei doreau sã-l
evite.

11:20-21. Cina Domnului ar fi trebuit sã
prilejuiascã amintirea unui act de dãruire
supremã, moartea lui Hristos pentru alþii. Dar
corintenii au transformat amintirea dãruirii
de Sine într-o ocazie de etalare a egoismului
ºi ritualul unitãþii într-o dezbinare urâtã. În
timp ce un frate era flãmând, pentru cã nu
avea posibilitatea sã mãnânce bine, altul bea
în exces.

11:22. Dacã ar fi dorit petreceri, corin-
tenii s-ar fi putut întâlni în case. Întâlnirea de
la bisericã nu era ocazia manifestãrii unui
spirit sectar, mai ales cã sãrbãtoarea Cinei
Domnului avea scopul de a aminti partici-
panþilor un spirit exact opus. Dispreþul egoist
faþã de nevoile unui frate înseamnã a „dis-
preþui“ Biserica lui Dumnezeu, compusã nu
din pietre fãrã viaþã, ci din oameni care
puteau fi jigniþi printr-o atitudine greºitã.
Credeau corintenii cã actele lor de libertate
atrãgeau „lauda“ apostolului (cf. 5:1-2)?
Dimpotrivã!

11:23-24. Pavel continuã amintindu-le
corintenilor un lucru pe care-l cunoºteau dar
îl negau prin faptele lor. Indiferent dacã Pavel
a primit aceastã învãþãturã direct (printr-o
viziune; cf. Gal. 1:12) sau indirect (prin oa-
meni; 1 Cor. 15:1), ea era însoþitã de autori-
tatea Domnului. Pâinea reprezenta trupul lui
Hristos în care El S-a întrupat cu atâta dãruire
de Sine (Fil. 2:6-7) ºi pe care l-a dat cu atâta
dragoste pe cruce pentru binele altora (2 Cor.
8:9; Fil. 2:8), lucru care trebuia amintit în
continuare (cf. 1 Cor. 4:8-13). 

11:25. Paharul aducea aminte cu multã
forþã de sângele lui Hristos, fãrã vãrsarea
cãruia nu ar exista iertarea de pãcat (Evr.
9:22) ºi prin care s-a realizat curãþirea ºi legã-
mântul cel nou (relaþia nouã) cu Dumnezeu
(Evr. 9:14-15). Cuvântul „legãmântul“ se
referã la o relaþie în care o parte stabileºte
condiþiile pe care cealaltã parte le acceptã sau
le respinge. Esenþa vechiului legãmânt era
Cuvântul scris (Ex. 24:1-8). Esenþa noului
legãmânt este Cuvântul viu (Ioan 1:14-18).
Dorinþa lui Hristos a fost ca paharul sã amin-
teascã de El (cf. Ioan 10:9; 1 Cor. 10:4): sã
faceþi lucrul acesta spre pomenirea Mea.

11:26. Cina Domnului era o predicã vi-
zualã care transmitea „propovãduirea crucii“
(1:18, 23; 2:2, 8), adicã realitatea privind
moartea Domnului ºi, de asemenea, certi-
tudinea revenirii Lui (pânã va veni El; cf.

Ioan 14:1-4). Deºi nu existau reguli fixe dupã
care sã se desfãºoare Cina Domnului (cf.
Ignatius Letter to the Ephesians 13:1), ori de
câte ori era sãrbãtoritã, se transmitea mesajul
umilinþei ºi al glorificãrii ulterioare (Fil. 2:6-
11). Era un lucru de care toþi trebuia sã-ºi
aminteascã, mai ales cei din Corint (1 Cor.
4:8-13).

11:27-29. Purtarea vrednicã de dispreþ
a corintenilor la masa comunã nu va rãmâne
fãrã consecinþe, lucru pe care Pavel îl scoate
în evidenþã aici. Astãzi acest pasaj se citeºte
înainte de participarea la Cina Domnului
cu scopul de a îndemna la introspecþie ºi la
mãrturisirea tãcute a pãcatelor înaintea lui
Hristos, astfel ca nimeni sã nu pãcãtuiascã
împotriva prezenþei spirituale a Domnului
prin participarea neglijentã la Cinã. Probabil
cã aplicaþia lui Pavel a fost mai concretã.
Fãrã îndoialã cã experienþa lui de pe drumul
Damascului (Fapte 9:4-5) a contribuit la
acest lucru, pentru cã trupul lui Hristos este
Biserica, alcãtuitã din credincioºi individuali
(cf. 1 Cor. 12:12, 27). Trupul Lui, Biserica,
este de asemenea ilustrat de pâinea de la Cinã
(5:7; 10:16-17). În concluzie, a pãcãtui
împotriva altui credincios înseamnã a pãcãtui
împotriva lui Hristos (8:12). Cei vinovaþi de
trupul ºi sângele Domnului erau aceia care
dispreþuiau un membru mai sãrac ai bisericii
ignorându-i complet nevoile (11:21-22).
Aceºtia veneau la sãrbãtoarea care comemora
lucrarea prin care Hristos a realizat unitatea
ºi reconcilierea (cf. Ef. 2:15-16) cu fapte care
produceau dezbinare ºi înstrãinare! Dacã
aceºti membri s-ar fi „cercetat“ (dokimazetô,
„a testa pentru a aproba“) pe ei înºiºi, ar fi
vãzut cã le lipsea aprobarea (dokimoi, v. 19)
în privinþa comportamentului lor. Ar fi trebuit
sã-l caute pe fratele faþã de care au greºit ºi
sã-i cearã iertare. Numai atunci putea înflori
un spirit autentic de închinare (cf. Mat. 5:23-
24 ºi Didache 14.1-3). Participarea la Cina
Domnului fãrã mãrturisirea acestui pãcat
însemna osânda celor vinovaþi. Numai prin
recunoaºterea (diakrinôn, „judecatã adecva-
tã“) importanþei „trupului“ Domnului — ºi
prin modul de purtare adecvat acestei cunoaº-
teri — puteau ei evita „osânda“ (krima).

11:30-32. Pavel explicã apoi în ce consta
aceastã „osândã“. Pe scurt, judecata consta
în boalã ºi moarte (cf. 10:1-11). Soluþia era
autoexaminarea (diekrinomen, 11:31; cf. v.
28-29; 5:1-5; 10:12), autodisciplina (9:27) ºi
promovarea unitãþii. Alternativa era judecata
lui Dumnezeu (krinomenoi, 11:32), care con-
sta în mãsurile disciplinare prin care tocmai
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treceau. Nu era vorba de pierderea mântuirii,
ci a vieþii (cf. 5:5).

11:33-34. Dacã ºi-ar fi impus singuri
disciplina, credincioºii ar fi „aºteptat“ ºi nu ar
fi început masa Agapç pânã când nu soseau
toþi. Aceasta ar mai fi însemnat împãrþirea
mâncãrii cu alþii (cf. v. 22). Dacã unora le
era prea foame, ar fi trebuit sã-ºi satisfacã
aceastã nevoie acasã, înainte de a veni la
adunare. Cina Domnului nu era un moment
în care ei sã îºi satisfacã dorinþele, ci scopul
ei era zidirea reciprocã (v. 26). Dacã ar fi
continuat sã se poarte astfel, Dumnezeu ar fi
continuat sã-i disciplineze cu severitate. Alte
probleme — abateri mai puþin grave de la
Cina Domnului — urmau a fi rezolvate de
Pavel la întoarcerea lui în Corint (16:5-9).

c. Condiþia darurilor spirituale (cap. 12-14)
O altã problemã legatã de dezordinea din

închinarea bisericii corintenilor þinea de
natura darurilor spirituale ºi de exercitarea
lor în adunarea publicã. ªi acest subiect a fost
tratat în categoria mai largã a libertãþii creº-
tine pe care Pavel o explicã ºi afirmã cã prin-
cipiul aplicãrii ei este dragostea (începând
din v. 8:1). Nevoia unor astfel de reguli era
evidentã. Un spirit care urmãreºte satisfacþia
personalã, care denatureazã principiul liber-
tãþii în alte domenii, gãseºte modalitãþi simi-
lare de manifestare ºi în domeniul darurilor
spirituale, producând egoism, dezbinare
(12:7, 25; 14:4) ºi haos în adunare (14:23,
33, 40).

Pavel trateazã aceastã problemã pre-
zentând natura ºi scopul darurilor (12:1-30),
superioritatea dragostei (12:31-13:13) ºi
regulile de exercitare a darurilor cu dragoste
(cap. 14). În domeniul exercitãrii darurilor
spirituale în bisericã, la fel ca ºi în celelalte
domenii, creºtinii trebuie sã acþioneze pentru
glorificarea lui Dumnezeu ºi pentru binele
altora, nu pentru satisfacerea personalã.

(1) Unitatea ºi diversitatea darurilor 
(12:1-31a).
12:1-3. Înainte ca sã-ºi înceapã discuþia

despre darurile duhovniceºti, Pavel a crezut
de cuviinþã sã-i înfrunte încã de la început
pe toþi cei din adunarea corinteanã care i-ar
putea contrazice mesajul (cf. 14:37). Probabil
cã sub acest aspect trebuie sã înþelegem
versetul 12:3. S-au dat multe explicaþii ale
acestui verset (cu toate cã majoritatea co-
mentatorilor se „ocupã“ de problemã igno-
rându-o).

Se pare cã Pavel credea cã unele din-
tre problemele corintenilor erau cauzate nu

numai de atitudinile lor lumeºti (3:3), ci ºi de
prezenþa unor învãþãtori falºi care profitau de
imaturitatea lor spiritualã ºi exacerbau pro-
blemele. Mediul pãgân din care s-au întors la
Dumnezeu (ºi mulþi continuau sã se întoarcã;
cf. 8:10; 10:14, 20-21) nu îi ajuta sã poatã
discerne prezenþa învãþãtorilor falºi. Când
au fost pãgâni, se duceau la idolii cei muþi
(12:2). Dar idolii fãrã viaþã erau evident
inutili în rezolvarea acestei probleme! (Cu
toatã înþelepciunea cu care se lãudau, corin-
tenii erau neobiºnuit de naivi [cf. 2 Cor. 11:1-
21, mai ales 19-20].)

De aceea Pavel le aratã un test simplu
legat de persoana lui Hristos. Învãþãtorii falºi
pretindeau bineînþeles cã viziunile, revelaþiile
ºi mesajele lor (cf. 2 Cor. 12:1) erau de la
Dumnezeu, dar ei negau umanitatea lui
Hristos, lucru exprimat în cuvintele: „Isus sã
fie anatema!” Poate cã acesta a fost unul din
factorii aversiunii corintenilor faþã de „pro-
povãduirea crucii“ (1 Cor. 1:10-4:13) susþi-
nutã de Pavel. Pentru noi cei de astãzi este
surprinzãtor sã vedem cã cea mai veche
erezie hristologicã (docetismul) nega umani-
tatea lui Isus, nu divinitatea Lui. Ioan avea sã
se confrunte cu o problemã similarã peste
câþiva ani (1 Ioan 4:1-3).

De asemenea, Isus, care a suferit era
acum Isus care stãpânea ca Domn, pe care
Pavel Îl reprezenta (1 Cor. 1:1) ºi care trebuia
ascultat. Numai credincioºii, vorbind prin
Duhul Sfânt, recunosc cã Isus este Domnul.
Necredincioºii — inclusiv învãþãtorii falºi —
neagã domnia Lui suveranã. Astfel, oricine
încearcã sã nege autoritatea lui Isus ºi a
Cuvântului Sãu va suferi consecinþele (14:38;
16:22).

12:4-6. Pavel se referã la Dumnezeu, la
Isus ºi la Duhul Sfânt în versetul 3. Acum el
inverseazã ordinea pentru a sublinia unitatea
din Dumnezeire în raport cu diversele daruri
spirituale. „Duhul“ Sfânt dãruieºte diverse
daruri (cf. „Duh“ în v. 7-9, 11) pentru ca
oamenii sã-L slujeascã pe Domnul ºi trupul
Sãu, Biserica, în diverse moduri (cf. v. 7, 27),
toþi primind putere de la Dumnezeu ºi exer-
citându-o sub egida Lui (cf. v. 18, 24). Cu
toate cã existã felurite (diaireseis) daruri…
slujbe ºi lucrãri, este acelaºi Duh… acelaºi
Domn ºi acelaºi Dumnezeu care lucreazã
totul în toþi.

12:7-10. Darurile sunt unite prin sursa
lor comunã (v. 4-6), dar ºi prin scopurile lor.
Ele nu au fost date pentru îmbogãþire per-
sonalã (cf. 14:4; 1 Pet. 4:10), ci spre folosul
trupului lui Hristos, pentru zidirea altora
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(1 Cor. 10:24; 14:12). Pavel a enumerat aici
câteva dintre daruri. Altele, împreunã cu
unele dintre acestea, sunt date în Romani
12:6-8; 1 Corinteni 12:28-31; Efeseni 4:11;
1 Petru 4:10-11.

Lista de aici include nouã daruri. (1) În-
þelepciune este un cuvânt prin care Pavel
se referã la cunoaºterea adevãrurilor doctri-
nare. Pavel ºi-a exercitat ºi manifestat darul
înþelepciunii în aceastã epistolã (ex., 2:6).
(2) Prin cunoºtinþã Pavel înþelege capacita-
tea de a aplica adevãrurile doctrinare în viaþã.
Pavel ºi-a exercitat ºi manifestat ºi acest dar
în aceastã epistolã (ex., 12:1-3; 11:3). (Cf.
repetãrii expresiei „Nu ºtiþi“ din 3:16; 5:6;
6:2-3, 9, 15-16, 19; 9:13, 24; de asemenea
cf. 8:1-3, 10-11). (3) Credinþa ca dar spiri-
tual este probabil o mãsurã neobiºnuit de
mare de încredere în Dumnezeu, care o depã-
ºeºte pe cea exercitatã de cei mai mulþi
creºtini (ex., 13:2). (4) Darul tãmãduirilor
este capacitatea de a însãnãtoºi (ex., Fapte
3:7; 19:12) ºi, de asemenea, de a împiedica
temporar chiar ºi moartea (Fapte 9:40; 20:9-
10). (5) Puterea sã facã minuni se poate
referi la exorcizarea demonilor (Fapte
19:12), la producerea unor handicapuri fizice
(Fapte 13:11) sau chiar la puterea de a aduce
moartea (Fapte 5:5, 9). (6) Proorocia este
capacitatea asemãnãtoare celei profeþilor din
Vechiul Testament de a transmite un mesaj
al lui Dumnezeu pentru poporul Sãu (1 Cor.
14:3). (7) Deosebirea duhurilor este darul
de a face distincþie între Cuvântul lui Dum-
nezeu propovãduit de un profet adevãrat ºi
cuvântul rostit de un amãgitor satanic (cf.
2 Cor. 11:14-15; 1 Ioan 4:1). În cazul în care
corintenii posedau acest dar (cf. 1 Cor. 1:7),
el nu era folosit (cf. 12:1-3). (8) Prin felurite
limbi Pavel se referã la capacitatea de a vorbi
fãrã a învãþa limbi care se aflã în uz (ex.,
Fapte 2:11). (9) Tãlmãcirea limbilor era
capacitatea de a traduce un mesaj transmis
în adunare dintr-o limbã aflatã în uz, fãrã a o
fi învãþat în prealabil (1 Cor. 14:27).

Toate aceste daruri, probabil cu excepþia
credinþei, au avut scopul de a adeveri mesajul
evangheliei ºi a pune bazele bisericii (cf.
Evr. 2:4; Ef. 2:20) ºi de aceea au fost tempo-
rare. 

12:11. Darurile nu erau alese de membrii
bisericii ºi nici solicitate de ei, ci erau date
de acelaºi Duh aºa cum voieºte El. Cuvântul
„Duh“ apare de ºase ori în versetele 7-11.

12:12. Acest verset constituie un re-
zumat foarte bun al restului capitolului.
(a) Trupul uman este unul (cf. v. 13 despre

unitatea trupului lui Hristos). (b) Trupul
uman are multe mãdulare, existând o diver-
sitate necesarã (cf. v. 14-20). (c) Pãrþile
trupului uman funcþioneazã împreunã ca un
singur trup, depinzând unele de altele, fie-
care îndeplinind o funcþie importantã (cf. v.
21-26). Tot la fel ºi trupul lui Hristos are o
diversitate de pãrþi care funcþioneazã împre-
unã (v. 27-30).

12:13. Cel care a dat diverse daruri, un
singur Duh, este Cel în care, prin care ºi alã-
turi de care (trad. posibile ale gr. en; cf. Mat.
3:11) este posibilã unitatea. Botezul Duhului
este experimentat de toþi cei care cred, la
momentul mântuirii (cf. Rom. 8:9). Prin acest
botez, credincioºii de orice naþionalitate (fie
Iudei, fie Greci) sau stare socialã (fie robi,
fie slobozi) sunt identificaþi cu Hristos (am
fost botezaþi într-un singur trup) iar Duhul
locuieºte în ei (am fost adãpaþi dintr-un
singur Duh; cf. Ioan 4.14; 7:38-39).

12:14-20. Pentru existenþa unui trup sunt
necesare mai multe pãrþi (v. 19). În mod simi-
lar, nici un credincios nu ar trebui sã creadã
despre el sau despre darul sãu cã este inferior,
ºi astfel sã doreascã darul altui membru.
Darurile nu au fost distribuite la întâmplare
(cf. v. 11), ci Dumnezeu a pus cu atenþie fie-
care dar conform voii Sale perfecte (v. 18).

12:21-26. În diversitatea pãrþilor trupului
existã o dependenþã mutualã corespunzãtoa-
re. O persoanã cu un dar care pare mai impor-
tant nu trebuie sã creadã cã poate funcþiona
singurã, pentru cã o parte a trupului tãiatã din
trupul natural înceteazã sã mai existe. Un
lucru mai important este ca membrii trupului
sã-i acorde atenþie mai mare celui despre care
se crede cã are un dar de mai micã importanþã
(cf. 14:1-5), la fel cum în trupul natural pãr-
þile trupului considerate mai puþin prezen-
tabile sunt îmbrãcate cu mai multã atenþie
(12:22-24). Probabil cã Pavel s-a referit, pe
lângã problema darurilor, ºi la o discuþie
anterioarã, el menþionând acum mãdularele
mai slabe (v. 22; cf. 8:7-13) ºi vrednice de
mai puþinã cinste (12:23; cf. 11:22), care
aveau nevoie de mai multã atenþie ºi grijã.
ªi acest lucru face parte din planul lui Dum-
nezeu (Dumnezeu a întocmit trupul), pentru
ca membrii trupului spiritual sã manifeste
o preocupare reciprocã pentru bunãstarea
celorlalþi (12:25b-26; 10:24, 33), astfel încât
sã înceteze rivalitatea (ca sã nu fie nici o
desbinare în trup; 1:10; 11:18) ºi sã existe o
unitate autenticã (12:26).

12:27-31a. Partea din trupul spiritual
care le uneºte pe toate celelalte este Hristos.

1 Corinteni 12:11-31a
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Fiind Capul (Ef. 1:22; cf. 1 Cor. 11:3) El este
proprietarul trupului ºi Îºi manifestã în mod
suveran voia. Porunca Lui este ca pãrþile
trupului sã se iubeascã unele pe altele (Ioan
15:12). Aceasta este forþa care menþine uni-
tatea în diversitate ºi Pavel se va referi ceva
mai jos la ea (1 Cor. 12:31b-13:13).

Pavel subliniazã pentru a treia oarã
adevãrul cã Dumnezeu, nu omul, distribuie
darurile. Prezentând o altã listã de daruri
(unele repetate din v. 7-10, altele diferite), el
se referã la membri, oamenii care au primit
multe daruri. Pentru cã darurile incluse în
cele douã liste din acest capitol reprezintã
atât o noutate cât ºi o redundanþã (fapt vala-
bil ºi pentru alte pasaje în care sunt prezen-
tate darurile, de ex., Rom. 12:6-8; Ef. 4:11;
1 Pet. 4:10-11 — darul învãþãturii fiind sin-
gurul care apare în toate listele), probabil cã
nu existã un catalog complet al darurilor.

Faptul cã Pavel a folosit numeralele ordi-
nale în cazul primelor trei daruri (întâi… al
doilea… al treilea) poate arãta cã acestor trei
daruri corintenii le acordau un rol mai mic
(cf. 1 Cor. 12:21-24). Probabil cã posesorii
acestor daruri, apostoli… prooroci… învã-
þãtori, primeau mai puþinã atenþie decât cei
care aveau darul mai spectaculos al limbilor.
Dar primele trei daruri erau probabil mai
bune (v. 31), datoritã valorii lor pentru
întregul trup al lui Hristos. Probabil cã acesta
este motivul pentru care Pavel le-a prezentat
primele, spunând apoi bisericii: Umblaþi (v.
31) dupã darurile acestea ºi manifestaþi-le în
adunare (cf. 14:1-5). Apostolii, profeþii ºi
învãþãtorii cu darurile respective lucrau în
folosul întregii biserici, deci activitatea lor
genera unitate ºi zidire reciprocã. Pe de altã
parte, darul vorbirii în felurite limbii era
mai potrivit înclinaþiei corintenilor de a se
scoate în evidenþã pe ei înºiºi ºi de a cãuta
libertatea personalã. Egoismul manifestat în
acest domeniu afecta biserica ºi în alte dome-
nii (ex., consumarea cãrnii animalelor jertfite
idolilor, participarea femeilor la închinare ºi
sãrbãtorirea Cinei Domnului). Dragostea
pentru ceilalþi era o nevoie esenþialã a bise-
ricii corintenilor ºi Pavel urmeazã sã prezinte
în cuvinte elogioase aceastã virtute funda-
mentalã.

(2) Superioritatea dragostei faþã de toate 
darurile (12:31b-13:13).

12:31b. Cu toate cã Pavel preþuia mult
darurile spirituale, el preþuia chiar ºi mai mult
calitatea vieþii produsã de Duhul. Darurile
spirituale erau împãrþite membrilor bisericii
astfel încât nici un dar sã nu fie acordat

tuturor membrilor (cf. v. 19-30). Pe de altã
parte, Duhul Sfânt cãuta sã producã roada
Duhului în fiecare creºtin (Gal. 5:22-23), dra-
gostea deþinând un loc proeminent. Dragostea
este mai importantã decât darurile ºi mani-
festarea ei i-ar fi ajutat pe corinteni sã se
corecteze în privinþa aberaþiilor apãrute în
domeniul posedãrii ºi exercitãrii darurilor lui
Dumnezeu (cf. 1 Cor. 14:1).

Pavel a vorbit despre o cale, referindu-se
prin acest cuvânt la un mod de viaþã caracte-
rizat preponderent prin dragoste (cf. Ioan
15:9-17). Isus ºi Ioan Botezãtorul au urmat
aceastã cale a neprihãnirii (Mat. 3:15; 21:32)
ascultând de voia lui Dumnezeu ºi îndemnân-
du-i pe ucenicii lor sã facã la fel (Mat. 5:6,
10, 20; 6:33). Acesta este modul de viaþã ºi
de comportare pe care Pavel l-a numit calea
dragostei (1 Cor. 14:1; cf. Rom. 13:8-10),
cale pe care el a urmat-o ºi i-a îndemnat ºi pe
corinteni sã facã la fel (1 Cor. 14:1; cf. 11:1).

13:1. Unii au afirmat cã acest „imn în-
chinat dragostei“ (cap. 13) a fost compus de
Pavel într-o altã ocazie (sub inspiraþia Duhu-
lui, bineînþeles) ºi introdus în epistolã acum
(sub cãlãuzirea Duhului) deoarece aici se
potrivea cel mai bine, lucru evident de altfel.
Aceastã presupunere poate fi adevãratã, pen-
tru cã echilibrul dintre formã ºi conþinut
reflectã capacitatea maximã de scriitor al lui
Pavel (dar ºi 1:25-29, pasaj care conþine un
superb paralelism). Cu toate acestea, verse-
tele pasajului se referã atât de direct la multe
dintre problemele prezentate în aceastã
epistolã încât, dacã ar fi fost compuse ante-
rior, acest lucru ar însemna cã Pavel se gân-
dea foarte des la corinteni ºi la problemele
lor.

Elocinþa era o calitate mult admiratã în
primul secol ºi corintenii nu fãceau excepþie,
cu toate cã ei nu gãseau multã elocinþã la
Pavel (cf. 2:1, 4; 2 Cor. 10:10). Acest lucru
poate explica într-o anumitã mãsurã de ce
corintenii erau atât de fascinaþi de darul
limbilor. Faptul cã Pavel aplicã aceste lucruri
ºi aspectelor urmãtoare pe care le prezintã
(1 Cor. 13:2-3) la sine este un argument plin
de forþã, pentru cã el putea afirma cã avea
experienþe excepþionale, mai ales în dome-
niul limbilor omeneºti (14:18) ºi îngereºti
(cf. 2 Cor. 12:4). Însã afirmaþia lui se referã
probabil la orice fel de vorbire. Ea se referea
la hiperbolizarea elocinþei care, în caz cã
era lipsitã de dragoste, ar fi avut un impact
temporar spectaculos, similar efectelor
sunetelor scoase de o aramã sunãtoare sau
de un chimval zângãnitor, dar care ar fi
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fost de scurtã duratã. „Dragostea“ însã pro-
duce efecte eterne (cf. v. 13). 

13:2. Chiar ºi darul proorociei (cf.
12:10) pe care Pavel l-a preþuit ca pe un mare
dar pentru adunarea corinteanã (14:1), sau
darul de a cunoaºte ºi credinþa (cf. 12:8-9),
nu reprezentau nimic în comparaþie cu a
avea dragoste. Pavel nu a dispreþuit aceste
daruri, ci a apreciat dragostea arãtând cã este
incomparabilã.

13:3. Pânã ºi sacrificiul de sine poate
fi egoist, preocupat de interesul personal (cf.
Mat. 6:2), iar sacrificiul suprem, prezentat
aici ca arderea propriului trup (cf. Dan. 3:17-
18; [apocrifa] 2 Macabei 7:5; Strabon Geo-
graphy 15. 1. 73) este tot inutil fãrã dragoste.

13:4. Pavel trece de la persoana întâi la
persoana a treia ºi se înlocuieºte pe sine
însuºi cu o personificare a dragostei. Unii
considerã cã în versetele 4-6 este vorba de
roada Duhului (Gal. 5:22-23); alþii considerã
cã este o descriere a lui  Hristos Însuºi. Am-
bele concepþii sunt aplicabile, fiind cele douã
feþe ale monedei ºi reprezintã soluþia pentru
multele probleme din Corint. Dragostea,
definitã prin 14 nume predicative (dintre care
jumãtate negative, jumãtate pozitive) consti-
tuia „calea“ la care s-a referit Pavel înainte.
Dragostea, scrie Pavel, este îndelung rãbdã-
toare… plinã de bunãtate … nu pizmuieºte…
nu se laudã ºi nu se umflã de mândrie.

Îndelunga rãbdare (makrothymia) este
capacitatea de a rezista în faþa nedreptãþilor
fãrã a te rãzbuna. Biserica din Corint avea
mulþi membri care au fost nedreptãþiþi (ex.,
unii în procese civile [1 Cor. 6:8] ºi alþii, mai
sãraci, la mesele comune [11:21-22]). Reac-
þia dragostei în faþa acestor nedreptãþi trebuia
sã fie manifestarea bunãtãþii ºi a blândeþii.
Invidia ºi lauda erau foarte rãspândite, ele
fiind cei doi poli ai aceleaºi probleme (ex.,
dezbinãrile [1:10; 3:3, 21]; darurile [12:14-
25]). Corintenii nu deþineau monopolul
mândriei, deºi aºa se pãrea. Verbul physioô
apare numai de ºapte ori în Noul Testament,
de ºase ori în aceastã epistolã (cf. 4:6, 18-19;
5:2; 8:1).

13:5. Apoi Pavel defineºte dragostea prin
patru enunþuri negative: nu se poartã necu-
viincios, nu cautã folosul sãu, nu se mânie
ºi nu se gândeºte la rãu. Lipsa de cuviinþã
s-a manifestat în domeniul participãrii feme-
ilor la închinare (11:2-16), al dezordinii de la
Cina Domnului (11:17-22) ºi în organizarea
generalã a serviciilor de închinare (14:26-33).
Satisfacerea personalã era un aspect foarte
rãspândit cauzator de dezordine, manifestat

mai ales în problema consumãrii cãrnii
animalelor jertfite idolilor (8:9; 10:23-24).
Oamenii care nu se supãrã atât de repede nu
încep de obicei procese la tribunal (cum se
întâmplã în 6:1-11). Dragostea nu contabi-
lizeazã greºelile ºi nedreptãþile, cu toate cã
acestea se gãseau din belºug în Corint (ex.,
6:8; 7:5; 8:11).

13:6. Dragostea nu se bucurã de nele-
giuire (ex., incestul [5:1-2, 8]), ci se bucurã
de adevãr.

13:7. Dragostea acopere totul (prote-
jeazã, NIV — n.tr.; 8:13), crede (cf. 15:11),
nãdãjduieºte (cf. 9:10, 13) ºi sufere totul
(hypomenei, „rãmâne neclintitã în faþa situaþi-
ilor neplãcute“; cf. 9:19-22).

13:8. Dupã ce prezintã importanþa (v. 1-3)
ºi trãsãturile dragostei (v. 4-7), Pavel încheie
cu o discuþie despre permanenþa ei (v. 8-13).
Dragostea nu va pieri niciodatã, în sensul
cã nu se va termina vreodatã. Acelaºi adevãr
enunþat pozitiv este: dragostea este eternã.
Acest lucru nu este valabil în cazul daruri-
lor spirituale. Unele daruri au fost fundamen-
tale (ex., proorociile ºi cunoºtinþa; cf. Ef.
2:20) ºi au avut scopul de a confirma (ex.,
limbile; cf. 2 Cor. 12:12; Evr. 2:4). Toate
darurile sunt legate de zidirea Bisericii pentru
atingerea maturitãþii — unele (profeþia,
cunoºtinþa, limbile) fiind active în primii ani
ai Bisericii ºi altele continuând sã se mani-
feste pânã la desãvârºirea Bisericii. Când se
va atinge perfecþiunea, darurile îºi vor fi
încheiat misiunea ºi nu vor mai fi necesare.
Dar acest lucru nu se va întâmpla cu dra-
gostea.

13:9-10. Aºa cum a explicat Pavel, darul
cunoaºterii (v. 8), deºi esenþial, nu este
exhaustiv. Capacitatea de a „prooroci“, oricât
de crucialã era pentru viaþa Bisericii, avea un
orizont limitat. Darurile sunt binecuvântãri
temporare în aceastã epocã ce se caracte-
rizeazã prin expresia în parte („imperfectã“,
NIV — n.tr.). Într-o zi aceste lucruri vor dis-
pãrea ºi va veni ce este desãvârºit, lucrul
spre care tind toate darurile.

La ce anume s-a referit Pavel când a
vorbit despre venirea perfecþiunii face obiec-
tul multor dezbateri. O sugestie este cã
aceastã perfecþiune reprezintã etapa finalã a
Noului Testament. Dar versetul 12 face ca
aceastã interpretare sã fie puþin plauzibilã.
Câþiva au susþinut cã aceastã stare de per-
fecþiune nu va fi atinsã decât dupã crearea
unui cer nou ºi a unui pãmânt nou. Un alt
punct de vedere considerã cã perfecþiunea
este starea Bisericii atunci când planul lui
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Dumnezeu pentru ea se va încheia la venirea
lui Hristos. Aceastã concepþie are multe
elmente în favoarea ei, inclusiv faptul cã se
potriveºte cu imaginea pe care o foloseºte
Pavel în versetele urmãtoare despre creºtere
ºi maturitate.

13:11. În altã parte Pavel prezintã
scopul darurilor folosind ilustraþia creºterii
ºi a maturizãrii . Conform textului din
Efeseni 4:11-16, darurile aveau scopul sã
aducã Biserica de la starea de copilãrie la
starea de adult. Cuvântul tradus „starea de
om mare“ în acel pasaj (Ef. 4:13) este cuvân-
tul tradus „desãvârºit“ (teleion) în 1 Corin-
teni 13:10. În pasajul din Efeseni maturitatea
este definitã drept „înãlþimea staturii plinã-
tãþii lui Hristos“. Este evident cã o astfel de
stare nu va exista înainte de revenirea lui
Hristos.

În acest pasaj adresat corintenilor Pavel
prezintã o perspectivã similarã. El aplicã
ilustraþia la sine (v. 1-3). Cele trei aspecte
menþionate, vorbirea, sentimentele ºi gân-
direa au avut probabil scopul de a echilibra
cele trei daruri menþionate (v. 8). O datã cu
intrarea în etapa adultã, darurile de acest fel
ajung de domeniul trecutului. Folosirea de
cãtre Pavel a cuvântului m-am fãcut (gego-
na, un verb la perf. compus, având probabil
un caracter anticipator; cf. Rom. 13:8; 1 Cor.
14:23) trebuie înþeleasã desigur în contextul
ilustraþiei. Cuvântul nu afirmã cã el personal
sau biserica în mod colectiv au ajuns la acel
punct (cf.  Fil. 3:12). Dar, pe de altã parte,
nici nu eliminã posibilitatea ca, în mod
progresiv, unele daruri sã nu mai fie necesare
în timp ce biserica progreseazã spre maturi-
tate.

13:12. Un oraº cum era Corintul, faimos
pentru oglinzile lui de bronz, a apreciat pro-
babil într-un mod deosebit ultima ilustraþie
a lui Pavel. Imperfecþiunea ºi perfecþiunea
menþionate în versetul 10 au fost comparate
foarte abil de apostol cu imaginile diferite
ale unei feþe obþinute prin reflectarea într-o
oglindã (vedem ca într-o oglindã) de bronz
ºi prin privirea directã. Tot aºa era contrastul,
afirmã Pavel, între perioada imperfecþiunii în
care a scris el ºi perioada perfecþiunii care-l
aº tep ta pe e l º i b i se r ica a tunc i când
reflectarea parþialã din prezent va face loc
splendorii vederii perfecte. Atunci Îl vom
vedea pe Dumnezeu (cf. 15:28; 1 Ioan 3:2)
aºa cum Dumnezeu ne-a vãzut pe noi.
Cunoaºterea parþialã (cf. 1 Cor. 8:1-3) va fi
înlocuitã de cunoaºterea perfectã a lui
Dumnezeu.

13:13. Pavel îºi completeazã prezentarea
în trei pãrþi fãcutã dragostei (v. 1-3, 4-7, 8-
13) cu o ultimã triadã: credinþa, nãdejdea ºi
dragostea. Multe discuþii au încercat sã sta-
bileascã dacã Pavel a considerat cã credinþa ºi
speranþa sunt eterne (împreunã cu dragostea).
Soluþia se gãseºte probabil în versetul 7.
Credinþa este o expresie a dragostei (cuvântul
„crede“, pisteuei, v. 7, este forma verbalã a
substantivului „credinþã“, pistis), la fel ca
speranþa (cf. Gal. 5:5-6). Credinþa ºi speranþa,
ca manifestãri ale dragostei, sunt eterne. La
fel oricine care merge pe calea dragostei
(1 Cor. 14:1) gãseºte o „cale nespus mai
bunã“ (12:31b), pentru cã oricine se caracte-
rizeazã prin dragoste va purta acest semn
pentru eternitate. Darurile spirituale vor
înceta într-o zi, dar dragostea va rãmâne
pentru totdeauna.

(3) Prioritatea profeþiei în raport cu lim-
bile (14:1-25). Capitolul 13 reprezintã una
dintre cele mai sublime digresiuni din toate
scrisorile din toate limbile. Dar nu este decât
o abatere de la tema centralã a darurilor ºi
a utilizãrii lor în bisericã, pe care Pavel a
început-o în capitolul 12 ºi apoi o continuã în
capitolul 14. Pavel a lãsat sã se înþeleagã în
capitolul 12 cã membrii bisericii din Corint
denaturau scopul darurilor care, în loc sã aibã
o influenþã unificatoare, produceau dezbinãri
ºi dezacorduri (mai ales 12:21-25). Un factor
care contribuia la spiritul lor de partidã era
insistenþa corintenilor asupra libertãþii indi-
viduale ºi a dezvoltãrii personale pe seama
altor membri ai trupului, ale cãror nevoi
erau desconsiderate sau ignorate. Manifes-
tãrile acestui spirit egocentric afectau toate
problemele prezentate începând din capi-
tolul 8.

Problema centralã în utilizarea darurilor
ºi în comiterea de abuzuri în acest domeniu
pãrea a fi fascinaþia manifestatã de corinteni
faþã de limbi, un dar al cãrui scop („spre folo-
sul altora“; 12:7) era mai uºor de denaturat
ºi de transformat într-un lucru care aducea
beneficii personale (14:4). Corecþia cerutã de
Pavel nu era renunþarea la daruri (14:39; cf.
1 Tes. 5:19-20), ci îndemnul de a le folosi cu
dragoste. Darurile Duhului trebuiau sã fie
exercitate sub controlul roadei Duhului, între
care dragostea era predominantã (Gal. 5:22).
Acest lucru va duce la exercitarea darurilor
spre beneficiul întregului trup al bisericii
(14:5) ºi la glorificarea lui Dumnezeu
(14:25, 33, 40). Folosind o ilustraþie ºi
îndemnând la corectare, Pavel stabileºte un
contrast între preocuparea corintenilor
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pentru limbi ºi dezinteresul lor faþã de pro-
feþie.

14:1. Faptul cã în capitolul 13 avem o
digresiune, oricât de sublimã ar fi ea, reiese
din felul în care Pavel leagã împreunã ideea
centralã din capitolul 12 (v. 31) cu ideea cen-
tralã din capitolul 14 (v. 1). El a fãcut acest
lucru printr-un chiasm, un stil literar frecvent
folosit, care leagã o serie de cuvinte, expresii
sau idei comune prin inversarea ordinii dis-
cutãrii atunci când sunt prezentate a doua
oarã, de exemplu, a1, b1, b2, a2. Ca o ultimã
remarcã în discuþia sa despre unitatea ºi
diversitatea darurilor, Pavel i-a îndemnat pe
corinteni sã doreascã (a1) exercitarea daru-
rilor care aduceau cele mai mari beneficii
bisericii în întregime (cf. 12:31). Apoi el a
afirmat (b1) cã, oricât de extraordinare ºi de
utile erau darurile, exista ºi un mod mai bun
de a trãi (cap. 13). Capitolul 14 preia aceastã
remarcã, Pavel îndemnându-ºi (b2) cititorii:
Urmãriþi dragostea (14:1), adicã faceþi din
dragoste trãsãtura definitorie a modului
vostru de viaþã (cf. Ioan 13:34-35). La rândul
sãu, acest lucru îi va determina pe corinteni
sã „umble“ (sau sã „doreascã“ — n.tr.; a2)
dupã darurile cele mai mari, printre care se
numãra ºi „proorocia“.

14:2. Sensul în care a folosit Pavel ex-
presia a vorbi în altã limbã a fãcut obiectul
multor dezbateri. O concepþie susþine cã uti-
lizarea de cãtre Pavel a cuvântului „limbã“
(glôssa) trebuie înþeleasã în contextul religi-
ilor pãgâne din primul secol, deci ar fi vorba
de un mod extatic de a vorbi, cum era cel
al unei sibile sau profetese. Sibila Cumaen
(cf. Virgil, Aeneid 6.77-102) a fost cea mai
faimoasã din cele zece profetese ale diver-
selor religii. Alþii considerã cã vorbirea în
limbi din 1 Corinteni era o vorbire extaticã
similarã vorbirii Pitiei, oracolul feminin de la
Delfi (Plutarch, Moralia 5. 409e) sau a me-
nadelor lui Dionisus în starea lor de extaz
(Ovidiu, Metamorphoses 3. 534, 710-30; cf.
Euripide Bacchae). Este posibil ca membrii
bisericii corintene sã fi considerat acest dar
asemãnãtor cu stãrile de extaz pãgâne, dar a
susþine cã Pavel a folosit termenul în context
pãgân nu dovedeºte o erudiþie prea strãlucitã.
De fapt, contextul majoritãþii conceptelor
teologice ale lui Pavel ºi sursa cuvintelor
utilizate de el a fost Vechiul Testament. Acest
lucru este dovedit de folosirea de cãtre Pavel
a cuvântului glôssa ºi în alte pãrþi, în afara
acestor trei capitole din Corinteni. El folo-
seºte cuvântul de 21 de ori în 1 Corinteni 12-
14, dar numai de 3 ori în alte epistole. În toate

celelalte trei ocazii el citeazã din Vechiul
Testament (Ps. 5:9 în Rom. 3:13; Is. 45:23
în Rom. 14:11) sau face aluzie la el (Is. 45:23
în Fil. 2:11). În toate trei textele cuvântul
„limbã“ (sau „limbile“ — n.tr.) este o figurã
de stil care se referã la a face o afirmaþie sau
o mãrturisire. Bunã (Rom. 14:11; Fil. 2:11)
sau rea (Rom. 3:13), afirmaþia era clar înþe-
leasã.

Acelaºi lucru se poate spune ºi despre
folosirea cuvântului glôssa în alte texte din
Noul Testament. Fie cã a fost folosit în sens
literal, cu referire la organul fizic (ex., Mar.
7:33, Iac. 3:5; Apoc. 16:10), fie cã a fost
folosit în sens figurativ, cu referire la limbile
umane vorbite (ex., Fapte 2:11; Apoc. 5:9;
7:9; 10:11; 11:9; 13:7; 14:6; 17:15), cuvântul
nu are niciodatã sensul de vorbire extaticã.
Dacã este corect sã interpretãm lucrurile pe
care nu le ºtim conform lucrurilor pe care le
ºtim, lucrurile obscure conform lucrurilor
clare, atunci dovezile înclinã în favoarea
celor care considerã cã acest termen nu se
referã la limbile umane.

Contextul acestui verset îl constituie
adunarea bisericii din Corint (1 Cor. 11:2-
14:40, mai ales 14:4-5), în care un mesaj în
limbi era transmis fãrã a beneficia de traduce-
re (cf. v. 13, 19). Probabil cã în adunare nu
se gãsea nici un om a cãrui limbã natalã sã
fie limba folositã în transmiterea mesajului
(cf. v. 10-11) ºi nimeni nu primise capacitatea
supranaturalã de a traduce mesajul. Astfel,
mesajele erau taine, adevãruri al cãror sens
putea fi explicat numai prin descoperire
supranaturalã, o capacitate pe care Dumnezeu
nu a dat-o în acel moment nici unui corin-
tean. Drept consecinþã, folosirea limbilor a
devenit un lucru inutil pentru adunare, numai
vorbitorul având un beneficiu de pe urma lui
(v. 4) în duhul (cf. v. 14), partea conºtientã
a fiinþei sale (pneuma; cf. Mat. 5:3; Fapte
17:16; 2 Cor. 2:13).

14:3. Pe de altã parte, cel cu darul pro-
feþiei (cf. 12:10) vorbea în limba ascultãto-
rilor sãi, în acest caz limba greacã, ºi îi
întãrea spiritual propovãduindu-le Cuvântul
lui Dumnezeu spre zidire (oikodomçn, „edi-
ficare“) sfãtuire (paraklçsin, „încurajare“;
NIV — n.tr.) ºi mângâiere (paramythian,
„consolare“, apare numai aici în NT).

14:4. Cineva cu darul limbilor (cf. 12:10)
care vorbeºte fãrã a fi însoþit de cineva cu
darul traducerii (cf. 12:10) se poate zidi pe
sine însuº, dar nu pe alþii, Biserica. Zidirea
rezulta din faptul cã persoana care folosea un
anumit dar primea confirmarea adevãrului cã
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era primitorul individual al harului lui
Dumnezeu (cf. 12:18, 28) ºi putea sã-L laude
pe Dumnezeu (14:16). Chiar dacã nici el
însuºi nu înþelegea conþinutul acelei laude,
sentimentele sale erau însufleþite, fapt care
ducea la o stare generalã de bucurie ºi de
euforie. Acesta nu era un lucru rãu. Fãrã
îndoialã cã Pavel nu susþinea o închinare rece,
lipsitã de pasiune. Totuºi, darurile nu erau
date pentru beneficiul personal, ci pentru
folosul altora (12:7; cf. 10:24; 1 Pet. 4:10).
Zidirea ºi bucuria personale erau de cele mai
multe ori produsele secundare ale exercitãrii
legitime a darului, dar nu reprezentau scopul
principal al exercitãrii lor.

14:5. Intenþia lui Pavel nu era sã descon-
sidere darul de a vorbi în alte limbi; el nu
dorea decât ca darul profeþiei sã fie apreciat.
Nu era nimic greºit cu privire la darul vorbirii
în limbi; de fapt Pavel credea cã ar fi bine
dacã toþi l-ar avea. El a fãcut o afirmaþie simi-
larã ºi despre celibat (7:7), dar în nici una din
situaþii nu se aºtepta la împlinirea universalã
a afirmaþiilor sale. Pentru cã ambele erau
daruri ale lui Dumnezeu, nici unul nu trebuia
dispreþuit. Într-o adunare a bisericii însã,
darul profeþiei ºi exercitarea lui erau mult
mai de preferat decât mesajele în alte limbi
neînsoþite de traducere, pur ºi simplu pentru
cã primul dar îi zidea pe alþii. Darul lim-
bilor avea un scop de confirmare, ºi de aceea
era temporar (vezi comentariile de la 13:8).
În concluzie, aceste instrucþiuni date în
contextul folosirii greºite a limbilor de cãtre
corinteni nu sunt directive pentru folosirea
limbilor astãzi (cf. comentariilor de la 14:21-
22).

14:6. Douã ilustraþii (în v. 6 ºi în v. 7-9)
clarificã acest lucru. În prima, Pavel vorbeºte
despre sine însuºi, privind în trecut la înce-
putul lucrãrii sale misionare în Corint. El ar fi
putut veni aici predicându-ºi mesajul într-o
limbã necunoscutã de ei (cf. v. 18), dar nu ar
fi stârnit decât dezinteres (v. 11) în cel mai
bun caz, sau batjocorã (v. 23) în cel mai rãu
caz. În loc de aºa ceva, el le-a adus o des-
coperire din partea lui Dumnezeu (cf. 2:10)
prin lucrarea sa  bazatã pe proorocie (12:29),
sau le-a adus cunoºtinþã (cf. 2:12) prin lucra-
rea sa bazatã pe învãþãturã (12:29; cf. 14:26),
vorbindu-le despre lucruri pe care ei le-au
înþeles ºi le-au putut aplica (cf. v. 24-25).

14:7-9. Acelaºi lucru era adevãrat ºi în
cazul unui sunet muzical sau al unui sunet
care cheamã la luptã. Ca sã fie utile pentru
alþii, notele scoase de un fluier, de o alãutã
sau de trâmbiþa care cheamã la luptã, trebuie

sã fie desluºite, ºi nu „încurcate“; altfel n-ar
fi nimic mai mult decât o miºcare a aerului,
având consecinþe care, pe lângã faptul cã
erau deranjante (v. 7), puteau fi dezastruoase
(v. 8).

14:10-12. Comunicarea umanã funcþio-
neazã pe baza aceloraºi principii ca ºi co-
municarea prin intermediul instrumentelor.
Cuvântul limbi din versetul 10 este phônôn,
pluralul cuvântului phônçn, tradus prin „su-
net“ (v. 7-8). Sunetele umane care nu au un
sens ce poate fi înþeles de ceilalþi oameni sunt
inutile. La fel de inutil era ºi interesul corin-
tenilor pentru mesajele netraduse din alte
limbi. De aceea Pavel nu a descurajat inte-
resul lor faþã de daruri duhovniceºti, ci i-a
încurajat sã caute acele daruri de pe urma
cãrora aveau de câºtigat toþi membrii Bise-
ricii (v. 12; cf. 12:31; 14:1).

14:13. Mesajele în limbi însoþite de
traducere, la fel ca ºi profeþiile, erau spre
folosul adunãrii (cf. Fapte 19:6). Din acest
motiv, darul interpretãrii mesajelor în limbi
trebuia cerut de la Dumnezeu. Dacã nu exista
o persoanã capabilã sã traducã mesajele din
alte limbi, vorbitorul trebuia sã tacã (1 Cor.
14:28).

14:14-15. Este de asemenea adevãrat cã,
oricât de benefic ar fi darul limbilor pentru
cel care l-a primit (cf. v. 4), atunci când este
însoþit de darul interpretãrii mesajului din
altã limbã este mult mai valoros pentru cã nu
are efect numai asupra sentimentelor acelei
persoane, ci ºi asupra facultãþilor sale mentale.

14:16-17. Dacã era adevãrat cã cel care
poseda darul limbilor avea o închinare mai
bunã dacã poseda ºi darul interpretãrii lor (v.
15), la fel de adevãrat era ºi faptul cã per-
soana care nu avea acest dar al interpretãrii
nu putea empatiza cu vorbitorul în limbi. Cel
puþin cineva cu darul vorbirii în limbi se pu-
tea identifica cu experienþa euforicã în exer-
citarea darului. Cu toate acestea, un creºtin cu
un dar diferit avea nevoie de o comunicare
inteligibilã pentru a putea beneficia de mesaj
ºi pentru a putea fi de acord cu el, ca sã poatã
spune Amin. Dar înþelegerea mesajului nu
era posibilã, dacã limba nu era tradusã, ºi ast-
fel fratele nu era zidit sufleteºte. 

14:18-19. Preocuparea lui Pavel de a
tempera entuziasmul corintenilor pentru alte
limbi nu se potriveºte cu proverbul: „când
vulpea nu ajunge la struguri zice cã sunt
acri.“ În privinþa darului vorbirii în limbi,
Pavel îi depãºea pe toþi. Dar Pavel nu era
interesat de obþinerea satisfacþiei personale.
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Preocuparea lui era sã lucreze pentru alþii ºi
astfel sã-L glorifice pe Dumnezeu (cf. 10:31-
33). Din acest motiv el nu îºi folosea darul
limbilor în Bisericã, unde îºi exercita darul
profeþiei (14:6). Acest lucru era conform
scopului lui Dumnezeu. În acest caz, care era
scopul lui Dumnezeu pentru darul limbilor?
Pavel discutã acest subiect în continuare. 

14:20. Pasiunea corintenilor pentru darul
limbilor era pentru Pavel o altã manifestare a
imaturitãþii ºi spiritului lor lumesc (cf. 3:1-3).
Acest lucru el spera cã se va schimba, mai
ales prin preþuirea mai mare a profeþiei ºi
prin recunoaºterea importanþei acestui dar în
adunarea bisericii. Încheierea, constând
dintr-un contrast dintre profeþie ºi limbi
(14:21-25), a avut scopul de a termina îndem-
nul început în versetul 1. 

14:21-22. Argumentele din versetele
21-25 încep cu un citat dintr-o profeþie a lui
Isaia împotriva Israelului (Is. 28:11-12).
Deoarece Israelul a refuzat sã „asculte“
mesajul lui Dumnezeu propovãduit de pro-
feþii Sãi, Isaia a prezis cã vor primi un alt
mesaj. Acesta va fi transmis Israelului într-o
limbã neinteligibilã, dar el va fi clar (cf.
2 Regi 17:23). Limba strãinã simboliza
respingerea poporului de cãtre Dumnezeu
(cf. Deut. 28:49; Is. 33:19), mãsurile Sale
disciplinare împotriva revoltei Israelului (cf.
2 Regi 17:14; Fapte 7:51). Strãinii au devenit
pentru o perioadã slujitorii lui Dumnezeu în
locul Israelului (cf. Is. 5:26; Hab.1:6; Mat.
21:43; Rom. 10:19-21) ºi limba lor strãinã
era un semn al pedepsei Israelului.

Se pare cã aceasta este semnificaþia
atribuitã de Pavel limbilor. Dacã aºa stau
lucrurile, atunci scena principalã pentru mani-
festarea lor nu o reprezentau cei credincioºi,
ci… cei necredincioºi (cf. Mat. 13:10-15,
despre pilde). Limbile care nu erau traduse
nu îºi aveau locul în bisericã unde proorocia
era beneficã pentru credincioºi (1 Cor. 14:3).

14:23-25. Alte limbi erau benefice pen-
tru adunarea credincioºilor numai dacã erau
traduse. Dar în biserica din Corint acest lucru
nu se întâmpla. Dimpotrivã, ei îºi exercitau
darul limbilor fãrã nici o restricþie. Rezultatul
era cã alþi credincioºi care posedau alte daruri
nu beneficiau de pe urma comportamentului
vorbitorilor în limbi (v. 16). Mai mult, nou
veniþii (idiôtai, cei care frecventau biserica
dar nu erau credincioºi) ºi alþi necredincioºi
(apistoi) care cunoºteau mesajul evangheliei
dar nu erau convinºi de el (spre deosebire
de cei din v. 21-22, care l-au respins fãþiº)
ar fi considerat comportarea lor ridicolã.

N-ar zice ei cã sunteþi nebuni? Acest lucru,
afirmã Pavel, cu siguranþã cã nu va duce la
progresul cauzei lui Hristos în Corint. Dar
profeþia era de dorit pentru cã, pe lângã fap-
tul cã aducea beneficii credincioºilor (v. 3), le
arãta necredincioºilor nu o scenã de haos, ci o
atmosferã în care erau convinºi (cf. Ioan
16:8) ºi judecaþi (1 Cor. 2:15) — fapt ce va
duce la descoperirea unor adevãruri perso-
nale (tainele inimii lui sunt descoperite) ºi
la „închinarea“ înaintea lui Dumnezeu.

(4) Modul corect de folosire al darurilor
(14:26-40). În aceastã secþiune Pavel încheie
discuþia sa despre daruri (cap. 12-14). El în-
cheie de asemenea întreaga secþiune în care
s-a ocupat de libertatea creºtinã în închinare
(11:2-14:40). Lucrul cel mai izbitor pentru un
cititor modern este aparenta lipsã de organi-
zare a serviciilor religioase ºi a oricãrei refe-
rinþe la persoanele cu diverse lucrãri spirituale.
Se pare cã întreaga bisericã îºi exercita daru-
rile în mod spontan spre folosul celorlalþi. 

14:26. Aºa cum a fãcut în întreaga epis-
tolã, Pavel se adreseazã comunitãþii creºtine
din Corint folosind cuvântul fraþilor, un ter-
men general care se referã la ambele sexe
(ex., 1:10; cf. 1 Pet. 5:9). Atunci când biseri-
ca se aduna oricine era liber sã participe cu o
cântare… o învãþãturã (cf. 1 Cor. 14:6; pro-
babil o lecþie pe baza VT), o descoperire din
partea unei persoane cu darul profeþiei (cf. v.
6, 29-32), sau cu un mesaj al cuiva cu darul
de a vorbi în altã limbã, urmat de o tãlmã-
cire a mesajului. Principiul care controleazã
participarea liberã a membrilor era dragostea.
Tot ce se spunea ºi se fãcea trebuia sã aibã ca
scop zidirea sufleteascã (pros oikodomçn,
„edificarea“) a altora (cf. v. 4-5).

14:27-28. Deºi nu exista o ordine stabi-
litã a serviciului religios, el trebuia sã se
desfãºoare disciplinat (v. 40). În serviciile
religioase participarea membrilor cu daruri
trebuia sã fie echilibratã. Cei care aveau
darul de a vorbi în altã limbã ºi doreau sã
contribuie la serviciul religios, trebuia sã nu
fie mai mulþi de doi sau trei în timpul unui
serviciu, ºi numai dacã exista un membru cu
darul interpretãrii mesajelor în alte limbi.
Dacã nu era prezent unul sã tãlmãceascã,
vorbitorul în alte limbi, trebuia sã tacã. Deºi
acest dar nu avea beneficii pentru bisericã
dacã nu era însoþit de traducerea mesajelor, el
avea totuºi alte beneficii (cf. v. 4, 14-15, 22).

14:29. Instrucþiunile pentru cei care îºi
exercitau darul profeþiei nu difereau de cele
date vorbitorilor în alte limbi. Puteau sã vor-
beascã doi sau trei… prooroci la fiecare
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serviciu religios, iar mesajele lor trebuiau
examinate cu atenþie. Deoarece vorbeau în
greacã, ceilalþi din adunare puteau înþelege ºi
evalua mesajele lor. (Sau poate cã „ceilalþi“
erau membrii cu darul deosebirii duhurilor.)
Verbul tradus sã judece este diakrinetôsan,
înrudit cu substantivul diakriseis din 12:10
care se referã la „deosebirea duhurilor“. Era
responsabilitatea acestor oameni sã discearnã
dacã un mesaj era într-adevãr de la Dumne-
zeu (cf. 1 Ioan 4:1).

14:30. Poate cã un profet  a primit o des-
coperire printr-o viziune sau printr-un vis,
înainte de începerea întâlnirii de la bisericã ºi
urmeazã sã o relateze. Dar un profet putea
avea experienþa unei descoperiri chiar ºi în
timpul întâlnirii adunãrii. Dacã se întâmpla
aºa, un profet care se afla în mijlocul vorbirii
sale trebuia sã încheie pentru a-l lãsa pe
celãlalt membru cu acest dar sã vorbeascã.
Oricum se desfãºurau serviciile religioase ale
corintenilor, cu siguranþã cã nu erau plictisi-
toare.

14:31. Principiul care guverna exercita-
rea darului vorbirii în limbi se aplica ºi pro-
feþilor. Tot ce se spunea trebuia sã fie pentru
folosul celorlalþi (toþi), prin învãþãtura sau
încurajarea acestora în viaþa creºtinã (cf. v. 3).

14:32-33a. Se pare cã Pavel nu credea cã
„proorocii“ erau mai echilibraþi în utilizarea
darului lor decât tovarãºii lor cu darul vorbirii
în limbi. De acea le-a dat profeþilor o ins-
trucþiune similarã cu cea datã vorbitorilor în
alte limbi (v. 28). Duhurile se referã la darul
spiritual al unui profet care nu îl controla pe
membrul cu acest dar (erau supuse), ci omul
controla darul (v. 30). Dacã în timpul unui
serviciu vorbeau doi sau trei profeþi, alþi
membri cu daruri ºi care aveau ceva de spus
trebuiau sã-ºi pãstreze mesajele pentru alte
ocazii. Biserica nu era un forum pentru satis-
facerea dorinþei de a avea o poziþie sau pen-
tru glorificarea persoanei. Era un loc în care
oamenii trebuia zidiþi sufleteºte ºi Dumne-
zeu trebuia glorificat (cf. 10:31-33). Serviciul
ºi cei care participau la el trebuia sã reflecte
caracterul lui Dumnezeu. El nu este un Dum-
nezeu al neorânduielii, ci al pãcii ºi Duhul
lucra pentru producerea acestei roade (Gal.
5:22) în vieþile credincioºilor.

14:33b-36. Unii dintre primii copiºti au
considerat cã unele versete din aceastã secþi-
une (v. 34-35) nu îºi aveau locul aici ºi le-au
transpus la sfârºitul capitolului. Au existat
însã comentatori care au adoptat o abordare ºi
mai drasticã, considerând aceste versete neau-
tentice ºi nedemne de a fi comentate. Deºi

sensul exact al acestor cuvinte este greu de
stabilit, nici una dintre cele douã metode
menþionate nu are prea multe elemente în
favoarea ei. De fapt se pare cã ceea ce l-a
determinat pe Pavel sã facã aceste remarci
despre femei este tema dezvoltatã în verse-
tele precedente adresate membrilor bisericii
cu darul vorbirii în limbi ºi al profeþiei.
Membrii bisericii trebuiau sã exercite auto-
control în diverse ocazii, autocontrol manife-
stat prin tãcere (v. 28, 30, 34), pentru ca
adunarea sã fie caracterizatã de pace.

Probabil cã unele dintre femeile din
Corint aveau nevoie sã audã aceste cuvinte.
Mai existau ºi alte probleme în afara par-
ticipãrii lor fãrã a-ºi acoperi capul (11:2-16),
ºi Pavel nu era dispus sã le ocoleascã.

Se poate dezbate întrebarea dacã îndem-
nul era îndreptat spre toate femeile (cf. 11:2-
16) sau numai spre cele cãsãtorite. Cuvântul
tradus femeile (gynaikes) era folosit pentru
a se referi la femei în general (ca în cazul
celor 11 utilizãri ale cuvântului în 11:3-15),
la femei necãsãtorite (ex., 7:34) sau la femei
cãsãtorite (ex., 5:1; 9:5 ºi toate cele 14 uti-
lizãri ale cuvântului din cap. 7, cu o singurã
excepþie, 7:34). Numai contextul îi ajuta pe
cititori sã aleagã sensul potrivit.

Douã elemente convingãtoare sugereazã
cã în acest pasaj este vorba de femeile cãsã-
torite. Primul element îl reprezintã cuvântul
supuse (hypotassesthôsan, v. 34). Atunci
când este folosit în alte pasaje ale Noului
Testament cu aplicaþie directã la femei, se
referã întotdeauna la o femeie cãsãtoritã care
trebuie sã fie supusã soþului ei (Ef. 5:22; Col.
3:18; Tit 2:5; 1 Pet. 3:1, 5).

Al doilea element este expresia bãrbaþii
lor (1 Cor. 14:35) pe care trebuia sã-i întrebe
femeile curioase dacã aveau întrebãri.
Aceastã poruncã ar fi greu de aplicat de cãtre
femeile necãsãtorite (ex., 7:34) sau de cele cu
soþi necredincioºi (ex., 7:13).

Textul din 1 Timotei 2:11-15, care im-
pune femeilor sã tacã în timpul serviciilor
religioase, este citat frecvent ca un text para-
lel acestui pasaj. Dar ºi acolo este probabil
vorba de femei cãsãtorite, pentru cã versetul
15 nu se poate aplica unei femei necãsãtorite.
De asemenea, atunci când Eva este numitã în
Vechiul Testament, ea este prezentatã ca soþia
lui Adam (Gen. 3:20; cf. 2 Cor. 11:2-3, sin-
gurul pasaj din NT care menþioneazã numele
Evei cu excepþia textului din 1 Tim. 2:13-14),
ºi supunerea ei derivã din aceastã relaþie
(Gen. 3:16, textul la care probabil se referã
Pavel în 1 Cor. 14:34). În plus, substantivul
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hçsychia din 1 Timotei 2:11-12 înseamnã „li-
niºte, absenþa dezordinii“, în timp ce verbul
sigaô din 1 Corinteni 14:28, 34 înseamnã „a
rãmâne tãcut“. (Vezi comentariile de la
1 Tim. 2:11-14 ºi 2 Tes. 3:12.)

Deci Pavel a dorit ca femeile cãsãtorite,
ai cãror soþi erau prezenþi la adunare, sã
pãstreze tãcere, dar a permis participarea
celorlalte femei, dacã se prezentau în mod
cuviincios (1 Cor. 11:2-16). O astfel de tãcere
arãta relaþia lor de subordonare faþã de soþii
lor (dar nu inferioritate). Aceastã situaþie se
opunea tulburãrii pe care ar fi produs-o
vorbind cu soþii lor în timpul serviciului reli-
gios. 

Corintenii nu trebuia sã se considere
hermeneuþi unici ºi independenþi ai „Cuvân-
tului“ lui Dumnezeu (14:36). ªi ei, la fel ca
membrii din toate Bisericile (v. 33b), trebuia
sã se supunã adevãrului lui Dumnezeu con-
formându-se acestui standard de comportare.

14:37-40. Aceste versete reprezintã con-
cluzia lui Pavel nu numai asupra ultimelor
instrucþiuni date (v. 33b-36), ci asupra între-
gii sale discuþii despre dezordinea din închi-
narea corintenilor ºi despre mãsurile necesare
pentru corectarea lor (11:2-14:36). El se aºtepta
la o oarecare opoziþie (cf. 11:16; 14:36), dar
i-a avertizat pe cei care i se opuneau de peri-
colele care îi pândeau (cf. 4:18-21). Dacã
cineva nu înþelege („ignorã“, NIV — n.tr.)
poruncile Domnului, nici el nu va fi „înþeles“
(„va fi ignorat“, NIV — n.tr.) de Domnul în
ziua de pe urmã (cf. 3:17; Gen. 9:6; Mat.
10:32-33), pentru cã faptele lui vor demon-
stra cã el nu L-a cunoscut niciodatã (cf.
1 Cor. 8:3; Mat. 7:22-23; 1 Ioan 4:6).

Concluzia era cã membrii bisericii din
Corint trebuia sã acorde o atenþie deosebitã
darurilor care erau cele mai benefice pentru
întreaga bisericã (12:31; 14:1) fãrã a denigra
celelalte daruri. Datoria lor era sã fie atenþi
ca serviciilor lor religioase sã se facã în chip
cuviincios (cf. 11:2-16; 14:34-36) ºi cu rân-
duialã (cf. 11:17-34; 14:26-33).

C. Învãþãturi privind învierea (cap. 15)
Unii au sugerat cã Pavel a rezervat acest

capitol despre înviere pentru încheierea
epistolei deoarece era convins cã credinþa
fermã în înviere va ajuta la rezolvarea mul-
tora dintre problemele corintenilor. Desigur,
dacã mesajul unui Hristos rãstignit era o ne-
bunie pentru minþile grecilor (1:23), corolarul
lui, doctrina învierii, nu era diferit (cf. Fapte
17:31-32). Negarea implicitã a învierii de
cãtre unii poate fi observatã în convingerea

corinteanã cã epoca prezentã reprezenta apo-
geul binecuvântãrilor materiale ale lui Dum-
nezeu (1 Cor. 4:8; cf. 6:2) ºi cã imoralitatea
sexualã nu era o problemã care sã ducã la
consecinþe durabile (5:1; cf. 6:9, 13-14).

La fel ca în cazul problemelor discutate
anterior (1:10-6:20), se pare cã negarea învi-
erii de cãtre unii membri ai bisericii a ajuns
la cunoºtinþa lui Pavel (15:12) prin viu grai
ºi nu a fãcut parte din întrebãrile trimise de
corinteni lui Pavel printr-o scrisoare (cf.
7:25; 8:1; 12:1; 16:1, 12). La fel ca în cazul
rãspunsului lui dat  în cazul confuziei tesa-
lonicenilor în privinþa învierii (1 Tes. 4:13-
18), Pavel începe prin a prezenta adevãrurile
fundamentale ale credinþei (cf. 1 Cor. 15:3-4;
1 Tes. 4:14), pe care apoi le dezvoltã.

1. CERTITUDINEA ÎNVIERII FIZICE 
(15:1-34)

a. Argumentul istoric (15:1-11)
15:1-2. Evanghelia pe care Pavel a pro-

povãduit-o în Corint (2:1-2) nu s-a schimbat;
dar el se temea sã nu se întâmple cu mesajul
unui Hristos înviat la fel cum s-a întâmplat cu
mesajul unui Hristos rãstignit ºi cu implicaþi-
ile acestuia pentru viaþa credincioºilor, din
cauza denaturãrii acestui mesaj în biserica
din Corint. La fel cum mesajul anterior era
un element esenþial în experienþa continuã a
mântuirii de cãtre corinteni (timpul prez. al
verbului sunteþi mântuiþi subliniazã aspectul
sfinþirii), ºi mesajul acesta era esenþial.
Respingerea învierii corporale golea „Evan-
ghelia“ de conþinutul ei ºi credinþa devenea
inutilã (degeaba; eikç, „fãrã cauzã“ sau „fãrã
succes“; cf. v. 14, 17) pentru cã obiectul ei
era nedemn (cf. 15:13, 17). A crede evanghe-
lia înseamnã ºi „a þine“ cu fermitate la cre-
dinþa în învierea lui Hristos. Dacã cineva nu
pãstreazã cu toatã fermitatea aceastã convin-
gere, credinþa lui este „degeaba“; cf. Mat.
13:18-22).

15:3-5. Pavel s-a inclus ºi pe el însuºi în
comunitatea tuturor credincioºilor atunci
când a vorbit despre primirea adevãrului
morþii ºi învierii lui Hristos pentru oamenii
pãcãtoºi. Aceste versete, inima evangheliei,
constituie o veche mãrturisire creºtinã, despre
care Pavel spune cã este înainte de toate.
Este o mãrturisire alcãtuitã din douã pãrþi:
Hristos a murit pentru pãcatele noastre ºi
a înviat. Realitatea acestor fapte a fost con-
firmatã de Scripturã (ex., Ps. 16:10; Is. 53:8-
10) ºi de dovezile istorice verificate cu timpul
în mormânt ºi în afara lui, în prezenþa marto-
rilor direcþi aflaþi încã în viaþã. Menþionarea
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faptului cã El a fost îngropat dovedea moar-
tea Sa, iar faptul cã S-a arãtat altora era
dovada învierii Lui. Chifa, primul bãrbat
care a fost martorul învierii, a fost urmat la
scurt timp de ceilalþi ucenici care alcãtuiau
cercul apropiaþilor lui Isus.

15:6. Un grup mult mai mare de credin-
cioºi au fost mai târziu martorii învierii Sale.
Cei cinci sute de fraþi au fost probabil grupul
de ascultãtori care au primit Marea Însãrci-
nare consemnatã în Matei 28:18-20 (cf. Fapte
1:3-8). Deoarece cei mai mulþi se aflau încã
în viaþã când Pavel a scris 1 Corinteni, ei
puteau fi consultaþi.

15:7-8. Unii au considerat aceastã mani-
festare a lui Isus dupã înviere o legendã, o
viziune pioasã a unor credincioºi care vedeau
numai prin ochii credinþei. Dar Pavel putea
numi douã persoane pentru care o asemenea
apreciere nu era adevãratã: Iacov, fratele vi-
treg al lui Isus, ºi el însuºi. La fel ca ºi Pavel,
Iacov s-a întors la credinþã (cf. Ioan 7:5 cu
Fapte 1:14) probabil datoritã unei manifestãri
a lui Hristos înviat (Fapte 9:3-6; 22:6-11).
Pavel s-a considerat o „stârpiturã“ („nãscut în
condiþii anormale“, NIV — n.tr.) deoarece îi
lipsea perioada normalã de „gestaþie“ de a fi
fost cu Hristos în timpul lucrãrii Sale pe
pãmânt (cf. Fapte 1:21-22). Se pare cã grupul
apostolilor era mai mare decât cei doi-
sprezece menþionaþi înainte (cf. comentariilor
de la Ef. 4:11), dar semnul lor distinctiv era
vederea lui Hristos înviat (1 Cor. 9:1), fapt
ce-l fãcea pe Pavel sã fie ultimul din acest
grup.

15:9. Pentru cã era ultimul, nãscut în
condiþii diferite, Pavel putea sã se considere
cel mai neînsemnat dintre apostoli. Se sim-
þea complet nevrednic de aceastã poziþie din
cauza trecutului sãu de oponent al „Bisericii“
(cf. Fapte 22:4; 1 Tim. 1:15-16), pe care
acum o slujea (2 Cor. 4:5).

15:10. Cu toate acestea, el ºtia cã tre-
cutul sãu a fost doar cadrul în care s-a ma-
nifestat harul lui Dumnezeu (cf. 1:3), har pe
care Pavel l-a primit atât de bine. Într-adevãr,
devotamentul lui Pavel nu avea egal (cf.
9:19-29). Istoria Bisericii confirmã faptul cã
devotamentul sãu n-a fost zãdarnic (kenç,
„gol“; cf. 15:14). El a lucrat mai mult decât
toþi ceilalþi apostoli, pentru cã a cãlãtorit
mai mult, s-a confruntat cu o opoziþie mai
puternicã, a scris mai multe epistole din
Noul Testament ºi a înfiinþat mai multe
biserici. Cu toate acestea Pavel ºtia ºi lucra
pe baza certitudinii cã toate aceste lucruri
nu erau realizate prin puterea lui, ci prin

puterea lui Dumnezeu (2:4-5) care dãdea
roade (3:6).

15:11. În ultimã instanþã nu mesagerul ci
mesajul era important (cf. 1:18-4:5), ºi în
aceastã privinþã mesajul apostolic era cã
Hristos cel rãstignit a devenit Hristos cel
înviat, mesaj pe care el l-a „propovãduit“ ºi
pe care corintenii l-au crezut.

b. Argumentul logic (15:12-19)
15:12. Apoi Pavel s-a ocupat de afirma-

þia unora cã cei morþi nu mai pot experimen-
ta o înviere fizicã. El a dus aceastã afirmaþie
pânã la consecinþele ei logice în cadrul cre-
dinþei creºtine.

15:13. Negarea învierii fizice ca prin-
cipiu însemna negarea faptului cã Hristos a
înviat. Putem presupune cã unii din corinteni
au negat acest lucru, iar Pavel a dorit sã-i
avertizeze pe ei ºi pe ceilalþi de consecinþele
grave ale acestei necredinþe.

15:14. Una dintre consecinþele nu de
micã importanþã era faptul cã negarea învierii
anula tocmai inima mesajului Evangheliei,
lãsându-l fãrã viaþã. Dacã aºa ar fi stat
lucrurile, credinþa corintenilor, deºi era un
element vital, era zãdarnicã (kenç, „goalã“;
cf. v. 2, 10, 17).

15:15-16. În al doilea rând, apostolii Bi-
sericii ar fi niºte ºarlatani, pentru cã mesajul
lor afirma în unanimitate adevãrul învierii lui
Hristos (cf. v. 11).

15:17. În al treilea rând, mântuirea co-
rintenilor ar fi numai o stare a minþii, fãrã
corespondent în realitate. Credinþa lor ar fi
zãdarnicã (mataia, „fãrã rezultate“; cf. kenç,
„goalã“ din v. 10, 14; eikç, „fãrã cauzã“ sau
„fãrã succes“ din v. 2). Învierea era modali-
tatea prin care Dumnezeu a validat acceptarea
rãscumpãrãrii asiguratã de Hristos pe cruce
(Rom. 4:25). Fãrã înviere nu ar exista sigu-
ranþa ispãºirii, iar corintenii ar fi rãmas în
starea lor de înstrãinare ºi pãcat.

15:18. În al patrulea rând, dacã Hristos
nu a înviat, cei dragi dintre credincioºii co-
rinteni care au murit nu au intrat în fericirea
eternã, ci au mers spre pierzare. Conceptul
pãgân al spiritelor eliberate era o minciunã.
Fãrã înviere moartea ar fi continuat sã deþinã
puterea, rezultatul fiind nenorocirea eternã
(cf. v. 54-56).

15:19. În al cincilea rând, dacã nu ar
exista înviere, pãgânii ar putea avea dreptate.
„Nebunia“ mesajului crucii (1:18) ar fi
într-adevãr o nebunie, iar oameni ca Pavel
ºi ca ceilalþi apostoli care au suferit pentru
evanghelie (4:9-13) ar fi cei mai nenorociþi
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dintre toþi oamenii. Cei care trãiau pentru
plãcerile momentului ar avea dreptate, iar
sacrificiile fãcute de creºtini ar fi glume pline
de cruzime, cãrora ei li se supun de bunã voie
(cf. 15:32).

c. Argumentul teologic (15:20-28)
15:20. Pavel a analizat consecinþele

logice ale negãrii învierii fizice a lui Hristos
(v. 12-19). Apoi el a luat în discuþie princi-
piul teologic al unirii destinului creºtinilor
cu destinul lui Hristos ºi a prezentat patru
consecinþe pozitive ale acestei unitãþi.
Speculaþiile lasã locul afirmaþiilor adevãrate:
Dar acum, Hristos a înviat din morþi. El
este pârga, un cuvânt din Vechiul Testament
(ex., Ex. 23:16, 19), folosit aici în sensul unei
plãþi preliminare care constituia atât un
exemplu cât ºi o garanþie a lucrurilor mai
multe care vor urma (cf. Rom. 8:23).

15:21-22. Moartea a venit la toþi oame-
nii legaþi de Adam prin naºtere naturalã din
cauza neascultãrii unui singur om. Fiind tatãl
umanitãþii, Adam a adus prin pãcatul lui
moartea tuturora (cf. Gen. 3:17-19; Rom.
5:12). Dar datoritã ascultãrii (Fil. 2:8) altui
om (1 Tim. 2:5), învierea va veni pentru toþi
cei care sunt legaþi de El prin naºterea spiri-
tualã. Pavel va dezvolta acest adevãr mãreþ
mai târziu, în Epistola sa cãtre Romani (Rom.
5:12-19). Cei care fac parte din trupul lui
Hristos (1 Cor. 12:27) vor merge într-o zi pe
acelaºi drum cu Isus, Capul lor (Col. 1:18),
dar acest lucru nu se va întâmpla imediat. 

15:23. Evenimentele finale vor avea
ordinea lor. Pavel nu a fost interesat de pre-
zentarea detaliatã a tuturor învierilor viitoare,
pentru cã se adresa unei biserici ºi dorinþa lui
principalã a fost sã le arate locul lor în planul
general. Aºa cum a afirmat anterior (v. 20),
Hristos era modelul ºi siguranþa lor.

Conform promisiunii Sale (Ioan 14:2-3),
Hristos se va întoarce dupã cei care compun
Biserica, ºi morþii în Hristos vor învia (1 Tes.
4:16). Nu se dã nici o indicaþie cu privire la
timpul acestui eveniment, dar de atunci a tre-
cut o perioadã de aproape douã mii de ani.

15:24. Dupã învierea Bisericii, va exista
o altã perioadã înainte de a veni sfârºitul,
atunci când Hristos va da Împãrãþia Sa în
mâinile lui Dumnezeu Tatãl (cf. Mat. 13:41-
43). Unii comentatori nu sunt de acord cu
ideea cã Pavel ar sugera cã existã un interval
între venirea lui Hristos ºi încheierea tuturor
lucrurilor, evenimente pe care ei le considerã
virtual simultane. La fel ca în versetul prece-
dent, nu se precizeazã nici un cadru temporal

ºi din punct de vedere cronologic eveni-
mentele s-ar putea desfãºura într-o perioadã
foarte scurtã, fi ind aproape simultane
(1 Cor.15:5), dar este de asemenea adevãrat
cã între ele ar putea exista o perioadã mai
lungã (cf. v. 23). Dacã se pot scurge aproape
douã mii de ani între prima ºi a doua etapã în
prezentarea selectivã a acestor evenimente,
existenþa unui interval care sã dureze jumã-
tate din aceastã perioadã, adicã Mileniul,
între a doua ºi a treia etapã nu ar trebui sã
producã consternare.

15:25-26. Moartea, ca personificare a
ultimului duºman al lui Hristos (cf. v. 55;
Evr. 2:14) va dispãrea. Nu trupurile umane
vor fi „nimicite“, aºa cum susþineau unii din
Corint, ci distrugãtorul trupurilor, moartea
însãºi va fi nimicitã.

15:27-28. Ideea acestor versete va fi
reluatã în versetul 57. Hristos cel întrupat îºi
manifestã victorios autoritatea (cf. Fil. 3:21)
prin puterea lui Dumnezeu. Aceastã lucrare
înfãptuitã de Fiul îºi va gãsi împlinirea finalã
în glorificarea Tatãlui (cf. Ioan 17:4-5).
Acesta este ºi scopul principal al Bisericii (cf.
1 Cor. 10:31; Ef. 1:6, 12,  14). Când Dumne-
zeu va fi totul în toþi (cf. Rom. 11:36), noua
creaþie va fi completã ºi Hristos cel înviat ºi
Biserica Lui vor avea parte de aceastã expe-
rienþã (cf. Apoc. 22:1).

d. Argumentul empiric (15:29-34)
În aceastã a patra serie de argumente

împotriva celor care negau învierea, Pavel
se referã la practica celor din Corint (v. 29) ºi,
de asemenea, la propriul sãu mod de viaþã
(v. 30-32).

15:29. Acestui verset i s-au dat aproape
douã sute de interpretãri! Cele mai multe
interpretãri sunt lipsite de valoare, derivând
din dorinþa de a conforma acest verset doc-
trinei ortodoxe a botezului. Dar din context
reiese clar cã Pavel a fãcut distincþie între
practica ºi învãþãtura lui ºi cele prezentate
aici. El nu face altceva decât sã prezinte
învãþãtura celor care se boteazã pentru cei
morþi, practicã aparþinând celor care negau
realitatea învierii.

Probabil cã nu vom ºti niciodatã cum au
ajuns învãþãtorii falºi la aceastã concepþie,
dar chiar dincolo de Golful Salonic, la nord
de Corint, se aflã Eleusis, centrul unei religii
antice a misterelor lãudatã de Homer (Hymn
to Demeter, 478-79) ºi foarte popularã (cf.
Cicero, el însuºi un iniþiat, în De Legibus 2.
14. 36). O parte a ritualurilor de iniþiere în
aceastã religie pãgânã consta în spãlarea
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purificatoare în mare, fãrã de care nimeni nu
putea spera sã cunoascã fericirea în viaþa de
dincolo (cf. Pindar Fragment 212; Sofocle
Fragment 753). De asemenea, practica parti-
cipãrii la misterele religiei în locul altuia nu
era necunoscutã (cf. Orphica Fragment 245).
Datã fiind înclinaþia corintenilor spre dena-
turarea lucrurilor în practica bisericii (11:2-
14:40), este posibil ca unii din Corint (proba-
bil influenþaþi de misterele eleusiene) sã
susþinã o concepþie falsã despre botez, con-
cepþie preluatã de Pavel ºi folositã ca argu-
ment împotriva celor care negau învierea.
Nici o interpretare a acestui text nu este pe
deplin satisfãcãtoare, dar aceastã concepþie
este susþinutã în principal de sensul comun al
textului grecesc, atribut care le lipseºte celor-
lalte explicaþii. De asemenea este demn de
remarcat faptul cã Pavel s-a referit la cei (nu
la „noi“) „ce se boteazã… pentru cei morþi“.

15:30-32. Prin contrast cu practica celor
menþionaþi în versetul 29, Pavel vorbeºte
acum de propriul lui mod de viaþã, o prezen-
tare convingãtoare a concepþiei sale despre
certitudinea învierii. Poate cã unii dintre
corinteni l-au acuzat pe Pavel de duplicitate
(cf. 2 Cor. 1:12-14; 2:17; 6:8), dar nimeni
nu-l credea nebun, chiar dacã a afirmat cã ar
deveni nebun dacã ºi-ar îndeplini lucrarea
fãrã certitudinea învierii. Viaþa lui a fost de
multe ori în pericol (în fiecare zi eu sunt
în primejdie de moarte; cf. 2 Cor. 6:4-5;
11:23-28). Cel puþin o datã a crezut cã va
muri (2 Cor. 1:8-9), întâmplare la care s-a
referit aici prin cuvintele: m-am luptat cu
fiarele în Efes. Chiar dacã nu este vorba de
o întâmplare petrecutã pe o arenã, este
asemãnãtoare unei astfel de experienþe, pen-
tru cã Pavel nu vedea nici o speranþã de elibe-
rare. De ce sã treci prin toate acestea, dacã
viaþa aceasta este tot ce existã? Epicurienii
(ºi alþi oameni mai puþin filozofi dinaintea
lor; cf. Is. 22:13) ar fi avut dreptate: cautã
plãcerea ºi evitã durerea (cf. Epicur Letter to
Meneceus 128). Dar Pavel ºtia cã existã ceva
ºi dincolo de aceastã viaþã, ºi viaþa lui era
o dovadã în acest sens (cf. 1 Cor. 9:24-27;
2 Cor. 4:16-18).

5:33-34. Ultimul sfat al lui Pavel pentru
cei care continuau sã nege învierea se asea-
mãnã cu sfatul sãu anterior referitor la
oamenii imorali din bisericã (cap. 5): nu vã
asociaþi cu ei. Înainte a comparat imoralitatea
din bisericã cu drojdia din pâine (5:6). Aici
îl citeazã pe scriitorul pãgân Menander (Thais
218), mesajul fiind similar: „Tovãrãºiile rele
stricã obiceiurile bune.” Învãþãtorii falºi

trebuie evitaþi (cf. 2 Cor. 6:14-17) pentru cã
nu-L „cunosc“ pe Dumnezeu (cf. 1 Cor. 8:2)
deºi pretind cã au cunoºtinþe vaste. Erau înþe-
lepþii corinteni chiar atât de uºor de amãgit
(cf. 2 Cor. 11:3)?

2. RÃSPUNSURI PRIVIND ANUMITE 
ASPECTE (15:35-58)
În secþiunea precedentã (v. 1-34) Pavel

s-a ocupat de întrebarea implicitã din versetul
12: De ce sã credem în înviere? El rãspunde
cu argumente istorice, logice, teologice ºi
empirice. Apoi se ocupã de alte douã între-
bãri: Cum este realizatã învierea? Care este
natura trupului înviat?

a. Rãspunsuri privind învierea morþilor 
(15:35-49)
15:35-37. O obiecþie împotriva credinþei

în înviere este caracterul ei incomprehensibil.
Pe aceastã obiecþie se bazeazã întrebãrile:
„Cum înviazã morþii? ªi cu ce trup se vor
întoarce?” Pavel este de pãrere cã un înþelept
nu ar pune astfel de întrebãri, lucru evident
din rãspunsul lui dat interlocutorului sãu ima-
ginar: Nebun ce eºti! (lit., „Cât eºti de nebun
ºi de nechibzuit!“). Credinþa în înviere este
asemãnãtoare credinþei în semãnat ºi recol-
tat. Nici unul din aceste douã lucruri nu
poate fi înþeles, dar ambele sunt reale. La fel
cum o plantã care iese dintr-o sãmânþã este
direct legatã de ea, dar ºi remarcabil de dife-
ritã de ea, tot aºa este ºi relaþia dintre trupul
natural ºi cel înviat.

15:38-41. Diversitatea din creaþiune
reflectã voia Creatorului (Gen. 1:1-26). Dife-
renþele dintre lucrurile create având viaþã
(trupul oamenilor, al dobitoacelor, al pãsã-
rilor ºi al peºtilor) ºi cele create fãrã viaþã
(strãlucirea soarelui, a lunii ºi a stelelor)
aratã splendoarea lui Dumnezeu ºi Îi aduce
laudã Lui (cf. Ps. 148:13). Diferenþa dintre
strãlucirea trupurilor pãmânteºti ºi a tru-
purilor cereºti îi sugereazã lui Pavel dife-
renþa dintre un trup natural ºi unul spiritual
(cf. Dan. 12:3, unde sfinþii înviaþi sunt com-
paraþi cu stelele; de asemenea, Mat. 13:43).

15:42-44a. Un trup firesc este cãzut în
pãcat ºi de aceea este trecãtor, imperfect ºi
slab. Un trup duhovnicesc va fi etern, per-
fect ºi plin de putere (cf. 2 Cor. 5:1-4). La fel
ca în cazul unei seminþe puse în pãmânt ºi a
plantei care iese din ea, existã continuitate,
dar ºi o diferenþã glorioasã evidentã.

15:44b-49. Pavel reia aici discuþia
despre contrastul dintre Adam ºi Hristos
(menþionat mai înainte, în v. 22). Adam este
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exponentul trupului natural pãmântesc (cu-
vântul trad. suflet, v. 45, psychç, este înrudit
cu psychikos, care este trad. firesc în v. 44).
Adam ºi-a transmis natura tuturor celor care
i-au urmat (omul fãrã Duhul este omul firesc
[psychikos]; cf. 2:14). Al doilea Adam,
Hristos, este exponentul trupului ceresc du-
hovnicesc (15:22) pe care îl vor primi toþi cei
care Îi aparþin Lui (v. 23; cf. 2:15) la reve-
nirea Lui din cer (cf. Fil. 3:30-31). Recolta
întreagã va fi asemenea primelor roade
(1 Cor. 15:23; cf. Col. 1:18). Prima datã
sãmânþa trebuie sã moarã; apoi va apãrea
trupul spiritual.

b. Rãspunsuri privind rãpirea celor vii 
(15:50-58)
15:50. Ce se întâmplã cu cei care nu au

murit la revenirea lui Hristos? Pavel se ocupã
acum de rãspunsul la aceastã întrebare neros-
titã. Dupã tot ce a spus mai înainte despre
necesitatea ca trupul natural sã facã loc celui
spiritual, concluzia este: carnea ºi sângele,
trupul natural, nu pot intra în starea eternã
(cf. v. 24-28).

15:51-52. Pavel le-a prezentat acelaºi
adevãr ºi tesalonicenilor (1 Tes. 4:15-17).
Rãpirea Bisericii era o tainã (mystçrion), în
sensul cã nu a fost cunoscutã în vremea
Vechiului Testament, dar este descoperitã
acum. (Cf. alte „taine“ descoperite acum —
Mat. 13:11; Luca 8:10; Rom. 11:25; 16:25;
1 Cor. 4:1; Ef. 1:9; 3:3-4, 9; 5:32; Col. 1:26-
27; 2:2; 4:3; 2 Tes. 2:7; 1 Tim. 3:9, 16; Apoc.
1:20; 10:7; 17:5.) Mai întâi vor învia cei
morþi în Hristos, apoi cei vii vor fi transfor-
maþi instantaneu. Trâmbiþa, la fel ca în Ve-
chiul Testament, semnala apariþia lui Dum-
nezeu (cf. Ex. 19:16). Acesta va fi ultimul
sunet al trâmbiþei pentru Bisericã, deoarece
aceastã apariþie nu se va mai sfârºi niciodatã
(cf. 1 Cor. 13:12) (Postribulaþioniºtii nu au
nici un temei sã identifice aceastã trâmbiþã
cu trâmbiþa a ºaptea din Apoc. 11:15-19.
Trâmbiþele din Apoc. se referã la judecãþile
din timpul Necazului, în timp ce trâmbiþa din
1 Cor. 15:52 se referã la Bisericã.)

15:53-54. La fel ca ºi morþii (v. 42-43),
cei vii vor schimba ceea ce este trecãtor ºi
imperfect cu ceea ce este etern ºi perfect (cf.
13:10). Pentru cei care Îi aparþin lui Hristos,
puterea morþii va fi distrusã.

15:55. La fel ca în cazul aluziei la verse-
tul din Isaia 25:8 (1 Cor. 15:54), Pavel rea-
duce în atenþie un pasaj din Vechiul Testament
care profeþea dispariþia morþii (Osea 13:14).
(Citatele au fost adaptate de Pavel ºi nu

corespund exact nici unui text existent din gr.
sau ebr.) Aparentele victorii ale lui Satan din
grãdina Edenului (Gen. 3:13) ºi de pe Golgo-
ta (Mar. 15:22-24) au fost anulate prin cruce
(Col. 2:15; Evr. 2:14-15) iar învierea a justi-
ficat lucrarea lui Hristos. Din perspectiva cer-
titudinii învierii sfinþilor, îºi pronunþã Pavel
cuvintele zeflemitoare la adresa „morþii“ ºi a
lui Satan.

15:56-57. Tot aºa cum cuvântul biruinþa
cu care s-a încheiat versetul 54 l-a determinat
pe Pavel sã izbucneascã de bucurie în verse-
tul 55, cuvântul boldul cu care se încheie
versetul 56 (în NIV — n.tr.) îl determinã sã
facã o scurtã digresiune în versetele 56-57. La
fel ca celelalte pepite teologice din acest
capitol (v. 21-22), aceste versete vor fi ulte-
rior dezvoltate pe larg în Epistola lui Pavel
cãtre Romani (Rom. 7:7-13). „Moartea“ este
rezultatul rãzvrãtirii omului ºi a neascultãrii
sale de porunca lui Dumnezeu (Gen. 3:17-19).
Legea, care rezuma porunca lui Dumnezeu,
era astfel oglinda în care se vedea foarte clar
rãzvrãtirea ºi neascultarea umanã. La fel ca
primul Adam, toþi cei care l-au urmat s-au
rãzvrãtit (cf. 1 Cor. 2:14). Dar prin ascultarea
ultimului Adam, Domnul nostru Isus Hris-
tos (15:45; cf. Rom. 5:19; Fil. 2:8-11), a venit
„biruinþa“ ºi viaþa (1 Cor. 15:22; cf. 2:15-16).

15:58. Afirmaþiile doctrinare ale lui
Pavel duc la sfaturi practice ºi încheierea
acestui capitol nu face excepþie de la aceastã
regulã. Corintenii au fost îndemnaþi: fiþi tari
în învãþãtura apostolilor (v. 2), neinfluenþaþi
de învãþãtorii falºi (cf. Ef. 4:14). Aceastã
certitudine, mai ales în privinþa învierii, era
un stimulent pentru slujirea cu credincioºie
(cf. 1 Cor. 3:8; Gal. 6:9), deoarece participa-
rea în lucrul Domnului înviat nu este zã-
darnicã (kenos, „goalã“; cf. 1 Cor. 15:10, 14,
17, 30-32).

D. Învãþãturi privind strângerea de ajutoare 
pentru cei nevoiaºi (16:1-4)
Structura capitolului precedent, care a

trecut de la o discutare amplã a aspectelor
doctrinare la un îndemn final pentru credin-
cioºia în aspectele practice, se îndreaptã trep-
tat spre o discuþie despre exprimarea practicã
a acestei credinþe: grija faþã de nevoile altora,
mai concret, ale nevoiaºilor din Ierusalim.

16:1. În aceastã conjuncturã favorabilã,
Pavel se ocupã de o problemã menþionatã de
corinteni (cf. 7:1), strângerea de ajutoare
pentru sfinþi (cf. 1:1), pentru oamenii lui
Dumnezeu din Ierusalim (15:3). Corintenii
au auzit probabil despre aceastã colectã prin

1 Corinteni 15:50-16:1

537

1Corinteni.qxd  04.01.2005  22:05  Page 537



membrii Bisericilor Galatiei, cele mai vechi
dintre toate bisericile înfiinþate de Pavel
(Fapte 13:14-14:23), aflate în Derbe, Listra,
Iconia ºi Antiohia Pisidiei. Instrucþiunile lui
Pavel pentru aceste biserici au fost repetate ºi
corintenilor.

16:2. Pavel nu a folosit niciodatã cuvân-
tul „zeciuialã“ atunci când a vorbit despre
dãruire, deºi a acordat dãrniciei o atenþie mai
mare decât oricare alt scriitor din Noul Tes-
tament. Dãruirea trebuie sã fie sistematicã,
sãptãmânalã, fãcutã în ziua de duminicã,
atunci când biserica se întruneºte. Dãruirea
mai trebuie sã fie proporþionalã — dupã câº-
tigul lui (cf. Fapte 11:29). Veniturile unora le
permit sã dea o sumã mai mare, în timp ce
alþii, din cauza posibilitãþilor limitate ºi a
altor constrângeri, vor dãrui mai puþin. Impor-
tant este ca dãruirea sã fie o lucrare unitarã, la
care sã participe fiecare, indiferent de veni-
turile lui. Apoi, la vremea distribuirii ajutoa-
relor sfinþilor din Ierusalim, nu va mai fi
nevoie sã se strângã ajutoarele în ultimul
moment ºi ele vor putea fi trimise cu bucurie,
nu cu zgârcenie (2 Cor. 9:5), cum s-ar întâm-
pla în cazul în care ele ar fi solicitate prin
apeluri emoþionale sau prin presiuni personale.

16:3-4. Abordarea problemelor finan-
ciare de cãtre Pavel este scrupulos de tran-
sparentã. Nu numai cã el evita sã cearã bani
pentru el însuºi (cf. 9:12, 15), dar chiar ºi
atunci când împlinea nevoile altora evita sã
se ocupe personal de darurile primite. El a
preferat ca membrii din bisericile care au
contribuit la strângere sã-ºi aleagã reprezen-
tanþi care sã le ducã darul (cf. 2 Cor. 8:19-
21), iar el ar putea merge cu ei.

E. Învãþãturi privind vizitele viitoare 
(16:5-12)
Menþionarea sosirii sale o datã cu strân-

gerea de ajutoare determinã o altã digresiune
despre vizitele lui viitoare.

16:5. Planul lui Pavel era sã pãrãseascã
Efesul, locul unde lucra atunci (v. 8) ºi sã cã-
lãtoreascã prin Macedonia, regiunea aflatã
la nord de Corint, unde se aflau bisericile
prospere din Filipi, Tesalonic ºi probabil Be-
rea (cf. Fapte 20:4, un delegat din Berea l-a
însoþit pe Pavel). ªi aceste biserici doreau sã
contribuie la ajutorarea sfinþilor din Ierusalim
(cf. 2 Cor. 8:1-4).

16:6-7. Pavel spera ca în acea cãlãtorie
(cf. Fapte 19:21) sã poatã rãmâne puþin la
Corint, poate chiar sã-ºi petreacã iarna acolo,
deoarece cãlãtoriile pe mare în acel anotimp
nu erau recomandabile (cf. Fapte 27:9-44). El

ºi-a împlinit în cele din urmã dorinþa (vezi
Introducerea), dar nu conform planului pe
care l-a fãcut. Aceastã schimbare de planuri
avea sã devinã mai târziu o sursã de disputã
între el ºi corinteni (2 Cor. 1:15-21). Ce a vrut
Pavel sã spunã prin cuvintele: sã mã însoþiþi
acolo unde voi avea sã mã duc va fi expli-
cat mai târziu (1 Cor. 16:11). Dorinþa lui a
fost ca plecarea sa sã fie marcatã de „pace“,
lucru conform voii Domnului (cf. Iac. 4:15).

16:8-9. În prezent, Pavel intenþiona sã
mai „rãmânã“ în Efes pentru a-ºi continua
lucrarea, pentru cã acolo atât ocaziile cât ºi
opoziþia erau mari. Unele dintre problemele
sale au apãrut probabil în timp ce scria
aceastã epistolã (cf. 4:19). Acest lucru ne
spune mult despre concepþia lui Pavel despre
lucrare: prezenþa opoziþiei era pentru el un
semn al viabilitãþii muncii sale ºi un motiv de
a continua, nu de a renunþa (cf. Fapte 19:30-
31). Cei care i se opuneau în Corint (1 Cor.
4:18-21) au luat probabil notã de acest fapt.

16:10-11. Între timp Pavel intenþiona
sã-l trimitã în Corint pe prea iubitul sãu asis-
tent Timotei. Bãrbatul mai tânãr cãlãtorea
uneori în locul lui Pavel (cf. Fil. 2:19-24).
Faptul cã Timotei avea motive sã-i fie fricã
în timp ce lucra în Corint confirmã un lucru
sugerat de aceastã epistolã, ºi anume cã nu
era prea plãcut sã lucrezi cu biserica din Co-
rint. Dar probabil cã aceste cuvinte ne spun
mai mult despre caracterul lui Timotei, un om
devotat lui Hristos (Fil. 2:19-21), dar cãruia îi
lipsea îndrãzneala lui Pavel (cf. 1 Tim. 4:12;
2 Tim. 1:7-8; 2:1).

Identitatea celor numiþi fraþii care îl
însoþeau pe Timotei nu este clarã. Se pare cã
Timotei a plecat din Efes însoþit de Erast
(Fapte 19:22). Probabil cã li s-au alãturat ºi
alþi oameni, care au compus grupul celor ce
l-au însoþit pe Pavel în distribuirea ajutoare-
lor (Fapte 20:4).

16:12. Ultima dintre întrebãrile corin-
tenilor (cf. 7:10) se referea la Apolo. Proba-
bil cã ei întrebaserã despre posibilitatea
revenirii lui în Corint. Pavel le-a spus cã l-a
rugat mult pe Apolo sã facã acest lucru, dar
alexandrinul atât de înzestrat cu daruri a
hotãrât sã rãmânã cu Pavel în Efes ºi sã nu
se alãture lui Timotei ºi Erast în cãlãtoria
lor (Fapte 19:22). Pavel afirmase despre
Apolo mai devreme în epistolã cã este cola-
boratorul lui în lucrare, sub conducerea lui
Dumnezeu (1 Cor. 3:9). Acest verset atestã
cã Pavel se purta cu colaboratorii lui în
lucrarea spiritualã ca un partener, nu ca un
stãpân.
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V. Încheiere (16:13-24)

A. Îndemnuri pentru o comportare adecvatã 
ºi recomandãri (16:13-18)
16:13-14. Pavel îºi încheie epistola cu un

îndemn foarte energic în cinci pãrþi. Porunca:
Vegheaþi (grçgoreite) poate fi tradusã prin:
„fiþi sârguincioºi în împlinirea voii lui Dum-
nezeu“ (cf. 15:58, „sporiþi întotdeauna în
lucrul Domnului“). Cu privire la vulnerabili-
tatea corintenilor faþã de învãþãtorii falºi (cf.
2 Cor. 11:3), îndemnul: fiþi tari în credinþã
era foarte potrivit (cf. 1 Cor. 15:1, 58). La fel
erau ºi îndemnurile finale (similare textului
gr. a mai multor Ps., ex., 27:14; 31:24): fiþi
oameni, întãriþi-vã, adicã fiþi maturi (cf.
1 Cor. 14:20) ºi nu copii purtaþi de orice vânt
(cf. Ef. 4:14). Sârguinþa ºi devotamentul erau
necesare pentru ca „totul“ sã fie fãcut cu
dragoste (cf. 1 Cor. 12:31b-14:1).

16:15-16. Ahaia era o provincie romanã
care se întindea în centrul ºi în sudul Greciei,
având drept capitalã Corintul. Cei din casa
lui Stefana erau printre primii convertiþi din
regiune (cf. Fapte 17:34, pentru cã unii din
Atena au crezut) ºi erau printre cei care ºi-au
asumat responsabilitatea pentru bunãstarea
generalã a bisericii. Uneori Pavel numea
prezbiteri (Fapte 14:23), dar în acest caz mem-
brii casei lui Stefana ºi-au asumat voluntar
responsabilitatea (cf. 1 Tim. 3:1). Pavel a
recunoscut cã erau chemaþi la aceastã slujbã
de Dumnezeu ºi i-a îndemnat pe ceilalþi sã le
fie supuºi. Ca o aplicaþie secundarã, acest
text este un argument solid împotriva con-
cepþiei cã atunci când se vorbea despre o
casã, erau avuþi în vedere ºi copiii. Este greu
de înþeles cum puteau fi copiii mici utili în
slujba sfinþilor. O condiþie principalã de a
deveni conducãtor al bisericii era disponibili-
tatea de a sluji (cf. Mat. 23:11; Luca 22:26).
Supunerea era datoria celorlalþi membri faþã
de cei care conduceau cu un astfel de spirit.

16:17-18. Prin simpla lor prezenþã, trei
oameni din biserica din Corint, Stefana…
Fortunat ºi Ahaic, au fost capabili sã-l învi-
oreze ºi sã-l încurajeze pe Pavel, în ciuda fap-
tului cã probabil ei i-au confirmat veºtile rele
pe care le auzise mai înainte de la cei ai Cloei
(1:11). Aceºti bãrbaþi au fost probabil purtã-
torii scrisorii la care a rãspuns Pavel (7:1 et
al.).

B. Salutãri, imprecaþie ºi binecuvântare 
(16:19-24)
16:19. Bisericile din Asia, probabil cele

prezentate în Apocalipsa 2-3, i s-au alãturat

lui Pavel în urarea de sãnãtate pentru biseri-
ca lor sorã din Corint (cf. 1 Cor. 1:2). Acuila
ºi Priscila confecþionau corturi ºi Pavel i-a
întâlnit în Corint, locuind cu ei. Ei l-au urmat
pe Pavel la Efes ºi au rãmas sã lucreze acolo,
punând la dispoziþie casa lor ca loc de întâl-
nire (cf. Rom. 16:3-5). Bineînþeles, ei îi cu-
noºteau pe mulþi din biserica din Corint ºi
erau cunoscuþi de ei.

16:20. Toþi fraþii este o expresie care se
poate referi la cei din biserica din Corint care
se aflau în timpul scrierii epistolei la Efes, la
credincioºi din Efes care se întruneau într-o
altã casã (ori case) decât casa lui Aquila ºi a
Priscilei, sau pur ºi simplu la comunitatea de
creºtini din provincia Asia.

O sãrutare sfântã (cf. 2 Cor. 13:12;
Rom. 16:16; 1 Tes. 5:25; 1 Pet. 5:14) era în
primul rând expresia simbolicã a dragostei, a
iertãrii ºi a unitãþii care trebuie sã existe între
creºtini. Astfel ea a ajuns sã fie asociatã cu
Cina Domnului, ca preludiu la sãrbãtorirea
ei (cf. Iustin Apology 1.65. 2). Era semnul
legãturii familiale care îi unea pe credincioºi.
Nu existã nici o indicaþie cã practica era re-
zervatã numai celor de acelaºi sex în epoca
Noului Testament (cf. Luca 7:37, 45). Suges-
tia separãrii sexelor în schimbarea sãrutãrilor
sfinte a fost fãcutã spre sfârºitul secolului
al doilea, din cauza criticilor necreºtinilor ºi
a temerilor privind abuzurile erotice (cf.
Athenagorus Supplication 32; Clement din
Alexandria Pedagogue 3. 81. 2-4). Pânã în
secolul al treilea se pare cã sexele erau deja
separate (Apostolic Constitution 2. 57. 17) ºi
pânã în secolul al patrulea clericii ºi laicii
erau de asemenea separaþi (Apostolic Cons-
titution 8. 11. 9). Dar nu aceasta era practica
Bisericii Noului Testament, unde dragostea
unul pentru celãlalt se exprima deschis.

16:21. Aici Pavel nu mai dicteazã epis-
tola (cf. Rom. 16:22; Gal. 6:11) ºi scrie el
însuºi ultimele cuvinte. 

16:22. Pavel îºi începe mesajul scris de
el însuºi cu un avertisment plin de pasiune
îndreptat probabil la adresa învãþãtorilor falºi
(cf. 12:3) pe care el îi credea deja prezenþi în
adunare (cf. 2 Cor. 11:3-4). Verbul iubeºte
(philei) este înrudit cu substantivul philçmati
tradus „sãrutare“ (1 Cor. 16:20). El exprimã
adoraþie ºi devotament, calitãþi absente în
cazul învãþãtorilor falºi. Pavel invocã mânia
lui Dumnezeu împotriva acestor învãþãtori
falºi (cf. Gal. 1:8-9) rugându-L în acelaºi
timp pe Domnul sã revinã (cf. Mat. 7:21-23;
Apoc. 22:20). Domnul nostru vine este
traducerea cuvintelor greceºti marana tha

1 Corinteni 16:13-22
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(Maranata), o transliterare a expresiei ara-
maice: „Doamne, vino.“

16:23-24. Pentru adunarea creºtinilor din
Corint Pavel a cerut lucrul de care ei aveau
mare nevoie, harul permanent al Domnului
Isus Hristos (cf. 1:4). El i-a asigurat cã au
lucrul pe care nu-l meritã, dragostea (agapç)
lui fierbinte, deºi neîmpãrtãºitã de ei (cf.
2 Cor. 6:11-13; 12:15). Îi îmbrãþiºeazã pe cei
dezbinaþi (cf. 1 Cor. 1:10), ca tatãl lor spiri-
tual în Hristos Isus (4:15).
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INTRODUCERE

Puþine porþiuni din Noul Testament pun
atât de multe probleme traducãtorilor ºi
comentatorilor ca ºi 2 Corinteni. De aceea,
puþini predicatori se încumetã sã expunã
sistematic conþinutul epistolei. Dar cei care
nu se sperie de aceastã sarcinã vor gãsi o
imagine intimã a inimii unui pastor, vãzând
cum apostolul Pavel i-a pãstorit pe corintenii
rebeli ºi le-a arãtat o dragoste care nu putea
veni decât de la Dumnezeu.

Autorul ºi cititorii. Cu excepþia unor pãrþi
ale epistolei care sunt uneori considerate
interpolãri nepauline (ex., 6:14-17), cei mai
mulþi sunt de acord cã 2 Corinteni nu provine
din mâna unui scriitor anonim, ci din inima
apostolului Pavel. Epistola a fost trimisã unei
biserici înfiinþate de el (Fapte 18:1-17) în a
doua sa cãlãtorie misionarã. El a lucrat acolo
un an ºi jumãtate. La fel ca marea în timpul
iernii, Corintul era un oraº agitat. (Vezi
localizarea lui pe harta dintre Fapte ºi Rom.)
Dar orice temeri ar fi avut Pavel, ele au fost
parþial liniºtite de viziunea din timpul nopþii
(Fapte 18:9-10), în care Domnul nu numai cã
i-a promis siguranþa personalã, ci i-a desco-
perit ºi faptul cã mulþi oameni din oraº erau
rânduiþi pentru credinþã. Existau multe motive
pentru a nu da crezare nici uneia dintre aces-
te douã afirmaþii. Nu cu multe luni înainte
Pavel fusese bãtut ºi închis în Filipi ºi din
aceastã cauzã a fost alungat din Tesalonic ºi
Berea de evreii furioºi. În Corint trãia o
comunitate destul de mare de evrei. Corintul
nu pãrea a fi un teren fertil în care sã rodeascã
sãmânþa evangheliei. Este adevãrat, noul
Corint nu mai era acelaºi oraº pus la stâlpul
infamiei de cãtre dramaturgii ºi filozofii ate-
nieni ca oraºul afemeiaþilor, prostituatelor ºi
al imoralitãþii (vezi Introducere la 1 Corin-
teni), dar reînfiinþarea lui de cãtre Roma în
anul 46 î.Hr. nu a schimbat prea mult clima-
tul sãu moral. Când Pavel a scris Epistola
cãtre Romani ºi a prezentat degradarea ome-
nirii rãzvrãtite (Rom. 1:21-32), el se afla în

Corint, unde a fost fãrã îndoialã martorul
realitãþilor descrise în acele cuvinte.

Din nefericire, biserica din Corint nu era
imunã în faþa depravãrii ºi Pavel a trebuit sã-i
corecteze în prima epistolã pe care le-a tri-
mis-o (ex., 1 Cor. 5-6). Dar corintenii nu erau
copiii veacului lor numai în problemele sexu-
ale. Ei erau, de asemenea, foarte impresionaþi
de calitãþile exterioare, cum ar fi elocinþa ºi
înþelepciunea umanã superioarã (1 Cor. 2),
precum ºi de darurile spectaculoase, cum ar fi
vorbirea în limbi (1 Cor. 12-14). Ei trãiau
prin vedere, nu prin credinþã (cf. 2 Cor. 5:7),
fapt pe care Pavel a urmãrit sã-l corecteze în
corespondenþa ºi vizitele sale.

Contacte ºi corespondenþã. Natura ºi nu-
mãrul contactelor ºi a corespondenþei purtate
între Pavel ºi corinteni este o chestiune asu-
pra cãreia nu s-a putut ajunge la un consens.
Controversele sunt legate de numãrul scriso-
rilor lui Pavel trimise la Corint (numãrul lor
variazã între trei ºi cinci) ºi de numãrul vi-
zitelor lui (douã sau trei). O analizã a acestor
alternative se gãseºte în comentariile mai
ample prezentate la Bibliografie (ex., Barrett,
Hughes). Deºi nu afecteazã înþelegerea
Epistolei 1 Corinteni, varianta acceptatã a
vizitelor ºi a scrisorilor lui Pavel influenþeazã
interpretarea Epistolei 2 Corinteni. Comenta-
riul prezent se bazeazã pe convingerea cã
Pavel a scris patru epistole ºi a fãcut trei vizite.

1. Pavel a ajuns pentru prima oarã în
Corint în primãvara anului 51 d.Hr. ºi a lucrat
acolo un ºi jumãtate. A plecat cu o corabie
împreunã cu Priscila ºi Acuila la Efes, în
toamna anului 52 d.Hr. Cei doi au rãmas aici
iar Pavel ºi-a continuat drumul spre Ieru-
salim. Priscila ºi Acuila l-au întâlnit în Efes
pe Apolo, l-au instruit ºi apoi l-au trimis la
Corint pentru a lucra acolo un timp (Fapte
18:18-28).

2. În timp ce Apolo lucra în Corint (Fapte
19:1), în toamna anului 54 d.Hr., Pavel s-a
întors la Efes în a treia sa cãlãtorie misionarã,
unde a rãmas doi ani ºi jumãtate, înfiinþând
un centru de evanghelizare a provinciilor
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învecinate (Fapte 19). Scrisoarea menþionatã
în 1 Corinteni 5:9 (înþeleasã greºit de corin-
teni [1 Cor. 5:9-11] ºi care s-a pierdut) a fost
probabil scrisã în prima parte a lucrãrii sale în
Efes.

3. Pavel a aflat de înþelegerea greºitã a
scrisorii sale ºi despre alte probleme în bise-
rica din Corint de la membrii casei lui Cloe
(1 Cor. 1:11). Apoi a primit o delegaþie ofi-
cialã formatã din Stefana, Fortunat ºi Ahaic
(1 Cor. 16:17) care i-au adus lui Pavel veºti
despre aceste probleme ºi întrebãri referi-
toare la aspecte care dezbinau biserica. Prima
Epistolã cãtre Corinteni, cea de a doua scri-
soare a lui Pavel trimisã bisericii, se adre-
seazã acestor probleme.

4. Dar se pare cã problemele bisericii
nu s-au rezolvat. Este posibil ca Timotei  (cf.
1 Cor. 4:17) sã fi adus aceste informaþii.
Atunci Pavel a hotãrât sã facã a doua vizitã
bisericii, venind pe mare de la Efes la Corint.
Aceasta poate fi vizita „cu întristare“ menþio-
natã în 2 Corinteni 2:1, probabil din cauza
acþiunilor unui om despre care este vorba în
2:5 ºi 7:12 ºi a refuzului corintenilor de a-l
sprijini pe Pavel.

5. Dupã aceastã vizitã ºi întoarcerea lui
Pavel la Efes, el a trimis a treia scrisoare co-
rintenilor (pierdutã, la fel ca ºi prima) prin
Tit. Pavel s-a întristat pentru cã a fost obligat
sã scrie aceastã scrisoare (2 Cor. 2:3-4) din
cauza naturii ei disciplinare (7:8-9). Dupã
revolta argintarilor (Fapte 19:23-41) Pavel a
pãrãsit Efesul în primãvara anului 56 d.Hr.,
mergând spre Macedonia (Fapte 20:1),
oprindu-se pe drum în Troa, unde a sperat
cã-l va întâlni pe Tit (2 Cor. 2:13) ºi va afla
noutãþi despre situaþia din Corint. Deoarece
nu l-a gãsit pe Tit acolo, a plecat îngrijorat
spre Macedonia, fãcându-ºi probleme serioa-
se din cauza siguranþei lui Tit (7:5-6). Acolo
l-a întâlnit pe Tit care i-a adus veºti bune
despre starea generalã a bisericii corintene,
dar veºti rele despre un grup ostil lui Pavel.

6. Pavel a scris din Macedonia a patra
scrisoare, 2 Corinteni.

7. Apoi Pavel a fãcut a treia vizitã în
Corint, în timpul iernii anului 56-57 d.Hr.
(Fapte 20:2-3).

În rezumat, aceste etape sunt: (1) Prima
vizitã în Corint. (2) Prima epistolã trimisã
corintenilor (pierdutã). (3) A doua scrisoare
trimisã corintenilor (1 Corinteni). (4) A doua
vizitã la Corint (vizita „cu întristare“, 2 Cor.
2:1). (5) A treia scrisoare trimisã corintenilor
(pierdutã). (6) A patra scrisoare trimisã co-
rintenilor (2 Corinteni). (7) A treia vizitã la
Corint.

Dumnezeu nu a dorit ca cele douã
scrisori care s-au pierdut sã facã parte din
canonul biblic.

Scopul ºi natura Epistolei. Nici o altã epis-
tolã a lui Pavel nu are un caracter atât de per-
sonal ºi de intim ca 2 Corinteni. În ea Pavel
ºi-a deschis sufletul ºi a mãrturisit dragostea
lui neclinititã pentru corinteni, în ciuda afecþi-
unii lor nestatornice pentru el.

Una dintre grijile cele mai mari ale lui
Pavel era prezenþa învãþãtorilor falºi, care
afirmau cã sunt apostoli ºi care pãtrunseserã
în bisericã. Ei îºi afirmau propriile idei ºi,
concomitent, încercau sã discrediteze persoa-
na ºi mesajul apostolului. A doua Epistolã
cãtre Corinteni a fost scrisã pentru apãrarea
autenticitãþi apostolului ºi a mesajului sãu.
Pavel însã nu a încercat sã se protejeze pe si-
ne însuºi, pentru cã ºtia cã acceptarea lucrãrii
ºi a mesajului sãu erau strâns legate de starea
spiritualã a bisericii corintenilor.

Cine erau aceºti oponenþi ai lui Pavel?
Este un aspect foarte dezbãtut. O concepþie
este cã aceºti oameni erau evrei elenizaþi (i.e.,
evrei a cãror primã limbã era greaca fie cã
locuiau în Palestina, ca ªtefan, fie cã trãiau în
diaspora, ca Timotei). Deºi pretindeau cã
sunt urmaºi ai lui Hristos, ei se prezentau ca
descendenþii lui Moise.

A doua concepþie este cã oamenii care
pretindeau cã erau apostoli ai lui Hristos erau
evrei de orientare gnosticã sau docetistã, care
respingeau suferinþele pãmânteºti ale lui Isus
în perioada smeririi Sale ºi susþineau cã
numai gloria lui Isus manifestatã în înãlþarea
Lui la cer era aspectul normal al vieþii în
aceastã lume. Aceºti învãþãtori mincinoºi se
aflau deja în bisericã atunci când Pavel a
scris 1 Corinteni (cf. 4:8-21; 12:3), dar ulte-
rior ºi-au manifestat deschis opoziþia faþã de
Pavel ºi faþã de teologia lui.

A treia concepþie este cã aceºti oponenþi
ai lui Pavel erau evrei din Palestina care
afirmau cã erau apostoli ai lui Hristos. Unii
dintre susþinãtorii acestei concepþii cred cã
oponenþii lui Pavel cãutau în mod ostentativ
sã consolideze poziþia apostolilor din Ierusa-
lim: Iacov, Petru ºi Ioan. Ei susþineau primor-
dialitatea Legii ºi pretindeau fidelitate faþã de
modul lor de interpretare.

Probabil cã un portret sigur al acestor
oponenþi nu va exista niciodatã, dar pagubele
produse de ei în biserica din Corint ºi dure-
rile sufleteºti ale lui Pavel din aceastã cauzã
sunt bine cunoscute. Chiar dacã Pavel îi con-
fruntã direct numai în ultimele capitole din
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2 Corinteni, influenþa lor poate fi resimþitã în
toatã epistola, care se desfãºoarã în trei etape.

1. Primele ºapte capitole sunt în cea mai
mare parte o discuþie despre lucrarea lui
Pavel, despre influenþa ei specificã asupra
relaþiei lui cu membrii bisericii corintene ºi
despre caracteristicile ei generale, aºa cum
sunt reflectate în paradoxurile care marchea-
zã lucrarea unui slujitor al lui Hristos. Pavel
respinge categoric acuzaþiile aduse de opo-
nenþii sãi care afirmau cã lucrarea ºi planurile
lui de cãlãtorie erau suspecte.

2. Capitolele 8 ºi 9 se referã la strângerea
de ajutoare pentru sãracii din Ierusalim.
Corintenii au fost iniþial în favoarea acestei
participãri la strângerea de ajutoare, dar nu au
reuºit sã-ºi respecte angajamentul, probabil
din cauza oponenþilor lui Pavel care afirmau
cã apostolul va profita el însuºi de pe urma
contribuþiei lor.

3. Ultimele patru capitole conþin (a) o
apãrare a apostoliei sale ºi (b) o denunþare a
celor care se opuneau lui ºi lui Hristos. O
trãsãturã dominantã a acestei epistole este
identificarea lui Pavel cu Hristos. Afirmaþia
scrisã de el galatenilor: „nu mai trãiesc eu
ci Hristos trãieºte în mine“ este exemplifi-
catã într-un mod convingãtor în 2 Corinteni
10-13.

Unitatea. Toate epistolele lui Pavel conþin
digresiuni cãrora le lipseºte continuitatea, dar
aceastã tendinþã nu este nicãieri mai vizibilã
ca în 2 Corinteni. Circumstanþele scrierii ei
au contribuit la aceastã caracteristicã a epis-
tolei. Aceastã explicaþie însã nu-i mulþumeºte
pe cei ce identificã foarte multe interpolãri în
text. Au fost propuse cinci interpolãri.

1. Pasajul din 2 Corinteni 2:14-7:4 este
considerat de unii o epistolã separatã care
întrerupe trecerea linã de la 2:13 la 7:5.

2. În textul mai mare deja menþionat, se
afirmã foarte des cã 6:14-7:1 este o parte
strãinã de secþiunea principalã, întrerupând
legãtura dintre 6:13 ºi 7:2. Unii cred cã
aceasta este „epistola“ menþionatã de Pavel
în 1 Corinteni 5:9.

3. Unii considerã cã 2 Corinteni 8 este o
porþiune interpolatã dintr-o altã scrisoare,
pentru cã 9:1 începe ca ºi cum nu s-ar fi
vorbit deloc mai înainte despre strângerea
de ajutoare, în timp ce unii cred cã tranziþia
spre acest subiect din capitolul 8 este excesiv
de abruptã.

4. Unii cred cã pasajul cuprins între capi-
tolele 10 ºi 13 formeazã o altã epistolã, fie
anterioarã primelor nouã capitole, fiind astfel

scrisoarea mai severã trimisã de Pavel, fie
trimisã dupã trecerea unei perioade de timp,
fiind astfel a cincia ºi ultima scrisoare din
corespondenþa corinteanã.

5. Textul din 2 Corinteni 11:32-33 pare a
fi o intervenþie nefireascã în cursul logic al
expunerii din pasajul cuprins între 11:31 ºi 12:1.
Aceste versete sunt considerate o interpolare
aparþinând unui corector ulterior al epistolei.

Deºi pasajele menþionate au problemele
lor, soluþiile propuse ºi epistola trunchiatã
care ar rezulta în urma aplicãrii acestor soluþii
se confruntã cu probleme ºi mai mari. Nici o
explicare a modului în care pasajele fragmen-
tate au ajuns în epistola canonicã 2 Corinteni
nu a întrunit mãcar o acceptare minimalã.
Acest fapt, împreunã cu numãrul foarte redus
al dovezilor care susþin aceste interpolãri,
duce la dificultãþi pe care nici o teorie nu le
poate soluþiona. În concluzie, 2 Corinteni are
coeziune în unitatea ei (cu toate digresiunile
existente).

STRUCTURA

I. Introducere (1:1-11)
A. Salutãri ºi prezentarea scriitorului ºi 

a cititorilor (1:1-2)
B. Mulþumiri pentru mângâierea lui 

Dumnezeu (1:3-11).
II. Lucrarea apostolicã (1:12-7:16)

A. Justificarea schimbãrii planurilor 
(1:12-2:11)

B. Prezentarea lucrãrii glorioase 
(2:12-7:16)
1. Biruitori în Hristos (2:12-3:6)
2. Glorie din partea Duhului 

(3:7-18)
3. Putere din partea lui Dumnezeu 

(4:1-15)
4. Perspectiva eternã (4:16-5:10)
5. Mesajul reconcilierii (5:11-6:2)
6. Semnele lucrãrii (6:3-10)
7. Reacþia anticipatã (6:11-7:16)

III. Dãrnicia plinã de har (cap. 8-9)
A. Exemple de generozitate (8:1-9)
B. Sfaturi ºi aranjamente pentru 

strângerea ajutoarelor (8:10-9:5)
C. Rãsplata generozitãþii (9:6-15)

IV. Acþiune pozitivã (10:1-13:10)
A. Apel la ascultare (10:1-6)
B. Înfruntarea apostolilor falºi 

(10:7-11:15)
C. Acreditarea apostolului 

(11:16-12:10)
D. Reacþia recomandatã (12:11-13:10)
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V. Încheierea (13:11-14)
A. Comportamentul adecvat (13:11-12)
B. Salutãri ºi binecuvântare (13:13-14)

COMENTARIUL

I. Introducere (1:1-11)

Aflat în Macedonia, gata sã porneascã
spre Corint în a treia sa vizitã, Pavel ºi-a pre-
gãtit venirea prin trimiterea acestei scrisori.
Numele scriitorului ºi al destinatarilor, urmate
de o salutare, respectã stilul comun epistolar
al primului secol (cf. Fapte 23:26).

A. Salutãri ºi prezentarea scriitorului ºi a 
cititorilor (1:1-2)
1:1. Cu toate cã prezentarea lui Pavel

drept apostol nu este neobiºnuitã, în nici o
altã epistolã poziþia lui nu a fost mai contro-
versatã ca în aceastã epistolã. Apãrarea ade-
vãrului cã este apostol al lui Isus Hristos
reprezintã însuºi miezul acestei epistole.
Spre deosebire de apostolii falºi din Corint
care i se opuneau, Pavel era trimis de Hristos
Isus (Fapte 9:15). El nu ºi-a ales singur pozi-
þia, ci a fost ales apostol de Dumnezeu (Fapte
22:14).

Unul dintre colegii de lucrare iubit în
mod deosebit de Pavel a fost Timotei. El mai
este menþionat în versetele introductive ale
altor epistole: Filipeni, Coloseni 1 ºi 2 Tesa-
loniceni, Filimon. Timotei i s-a alãturat lui
Pavel la începutul celei de-a doua cãlãtorii
misionare (Fapte 16:3) ºi s-a dovedit un coleg
de lucrare foarte valoros (cf. Fil. 2:19-22). De
asemenea, Timotei avea experienþa lucrãrii
din Corint (Fapte 18:5; cf. 1 Cor. 16:10-11;
2 Cor. 1:19), deci asocierea numelui sãu cu al
lui Pavel în cadrul salutãrii nu era o simplã
formalitate. Cu toate cã Timotei era proteja-
tul lui Pavel, apostolul l-a considerat fratele
lui (ca ºi în Col. ºi Fil.).

Deºi existau motive de îngrijorare pentru
situaþia imediat urmãtoare a bisericii lui
Dumnezeu care este în Corint (cf. 2 Cor.
11:3), Pavel era pe deplin convins cã cei care
formau biserica Îi aparþineau lui Dumnezeu
(cf. Fapte 18:10) ºi nici o putere nu-i putea
despãrþi de El (Rom. 8:38-39). Desigur, acest
lucru nu era valabil numai pentru corinteni, ci
pentru toþi creºtinii care se aflau în regiunea
capitalei provinciei Ahaia. ªi aceºtia erau
cuprinºi în termenul sfinþii, oameni puºi
deoparte de Dumnezeu ca sã-L slujeascã, dar

care nu erau imuni la controversele din
Corint ºi la consecinþele lor.

1:2. Har este un cuvânt ce se referã la
dragostea lui Dumnezeu în acþiune, iar prin
pace apostolul se referã la rezultatul ei. Am-
bele aspecte au fost manifestate în lucrarea
lui Isus (Ioan 1:14; 14:27). Pavel spera ca
aceastã salutare sã îºi gãseascã expresie în
vieþile corintenilor pe care-i pãstorea. (Vezi
tabelul cu „Introducerile epistolelor lui
Pavel“ de la Rom. 1:17.)

B. Mulþumiri pentru mângâierea lui 
Dumnezeu (1:3-11).
Unul dintre multele paradoxuri ale vieþii

creºtine este cã harul lui Dumnezeu este
simþit în cea mai mare mãsurã nu în situaþiile
cele mai bune, ci în cele mai grele. Oricât de
mult doreºte un creºtin sã fie înãlþat (cf.
1 Cor. 4:8), el gãseºte de cele mai multe ori
harul în stãrile umile (cf. 2 Cor. 12:9). Aceas-
tã temã rãzbate din toatã epistola ºi îºi gãseºte
expresia cea mai elocventã în mulþumirile lui
Pavel.

1:3-4. Pavel menþioneazã cuvântul neca-
zurile (thlipsei, „presiuni, suferinþe“) de nouã
ori în aceastã epistolã (v. 4 [de douã ori], 8;
2:4; 4:17; 6:4; 7:4; 8:2, 13; uneori este trad.
prin „mâhnire“, „întristare“ sau „strâmto-
raþi“). Pavel foloseºte ºi verbul corespunzã-
tor, thlibô, de trei ori în aceastã epistolã
(„suntem în necaz“, 1:6; „suntem încolþiþi“,
4:8; „necãjiþi“, 7:5). Toþi creºtinii trec prin
necazuri, iar apostolul Pavel a îndurat mai
multe necazuri decât toþi cititorii sãi. Neca-
zurile, spune Pavel, îi ajutã pe creºtini sã-ºi
schimbe perspectiva, trecând de la lucrurile
exterioare ºi trecãtoare la cele interioare ºi
eterne (cf. 1:9; 54:17-18).

Sursa oricãrei mângâieri este Dumne-
zeu Însuºi, pentru care Pavel foloseºte trei
titluri: Tatãl Domnului nostru Isus Hristos
(cf. expresiei identice din Ef. 1:3 ºi 1 Pet.
1:3), Pãrintele (i.e., Creatorul) îndurãrilor
ºi Dumnezeul „oricãrei mângâieri“. Este
acelaºi Dumnezeu care l-a sprijinit pe Pavel
în toate suferinþele sale (2 Cor. 1:8-9) ºi l-a
scãpat din ele (v. 10). Cuvântul „îndurãrilor“
traduce grecescul oiktirmôn, folosit numai de
patru ori în alte pãrþi ale Noului Testament
(trad. „îndurare“ în Rom. 12:1; Fil. 2:1; Col.
3:12 ºi „milã“ în Evr. 10:28). Aºa cum daru-
rile spirituale nu sunt oferite numai pentru
avantajul celui care le-a primit ci trebuie
folosite pentru slujirea altora (cf. 1 Pet. 4:10),
tot aºa ºi mângâierea primitã de la Dumnezeu
le dã credincioºilor puterea de a-i mângâia
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pe alþii. Mângâierea lui Dumnezeu este trans-
misã prin oameni (cf. Fapte 9:10-19; 2 Cor.
7:6) ºi prin intermediul rugãciunii (1:11).
(Pavel a folosit o formã a cuvântului „mân-
gâiere“ de cinci ori în gr. [trad. de cinci ori în
COR, dar numai de patru ori în NIV — n.tr.]
în v. 3-4 ºi de alte cinci ori în v. 5-7!)

1:5-7. Suferinþele prin care a trecut Pavel
au fost consecinþa relaþiei sale cu Hristos (cf.
Mat. 5:11; Col. 1:24). Predicând evanghelia,
el a avut de suferit din partea oamenilor (ex.,
2 Cor. 11:23-26) ºi din cauza privaþiunilor
inerente sarcinii sale (11:27). Dar suferinþele
lui Pavel pentru Hristos au fost însoþite de
belºug… de mângâiere.

Când s-a referit la suferinþele lui Hris-
tos (1:5) ºi la aceleaºi suferinþe pe care le au
credincioºii (v. 6), Pavel s-a gândit fie la
suferinþele sale din Asia, despre care vorbeºte
în continuare (v. 8), fie la durerea produsã lui
de problemele bisericii corintene (cf. 11:28-
29). Poate cã Pavel s-a gândit la ambele feluri
de suferinþe, dar dacã s-a referit cu precãdere
la cel de al doilea fel de suferinþe (cf. 7:5),
atunci suferinþele corintenilor erau similare.
Scrisoarea asprã a lui Pavel (7:8) a produs în
ei o întristare profundã când au înþeles cât de
mult l-a mâhnit comportamentul lor pe Pavel
(7). Pentru Pavel a fost un necaz faptul cã a
fost obligat sã scrie (2:4), dar a scris din
dragoste pentru ei, pentru mângâierea ºi
mântuirea lor (cf. 7:10). Mântuirea la care se
referã Pavel aici este progresul lor în sfinþire,
efect obþinut pânã la urmã de aceastã epistolã
(cf. 7:11). Reacþia corintenilor a adus mân-
gâiere atât lor înºiºi cât ºi lui Pavel (7:13) ºi
a întãrit nãdejdea lui Pavel (1:7) cã Dum-
nezeu avea într-adevãr mâna asupra vieþii lor
(cf. Evr. 12:7-8). În plus, mângâierea corinte-
nilor a produs în ei „rãbdare“ (hypomonç,
neclintire în situaþii neplãcute; cf. 2 Cor. 6:4;
Rom. 5:3; Col. 1:11; Iac. 1:3).

1:8-11. Acea nãdejde în Dumnezeu care
l-a susþinut pe Pavel în relaþia lui cu membrii
bisericii din Corint a adus rezultate ºi în
propria lui viaþã. O experienþã avutã în Asia
(vezi harta dintre Fapte ºi Rom.) l-a adus la
capãtul puterilor. Corintenii aflaserã despre
aceastã experienþã, probabil prin Tit, dar nu
au ºtiut cât a fost de gravã. În loc sã treacã
cu vederea acea stare de disperare ºi neaju-
torare, Pavel a scos-o în evidenþã pentru a
arãta cât de neputincioºi erau, ºi el ºi corin-
tenii, fãrã Dumnezeu ºi pentru a sublinia cât
de importantã este rugãciunea ca mijloc al
intervenþiei pline de har ºi al ajutorului lui
Dumnezeu.

Care a fost necazul prin care a trecut
Pavel este un subiect încã în dezbatere. Co-
mentatorii din secolul XIX ºi de dinainte au
considerat cã expresia: care ne-a lovit în Asia
se referã la Efes. Experienþa lui Pavel era legatã
de ceea ce spune el în 1 Corinteni 15:32,
referindu-se la lupta cu fiarele, probabil o
aluzie la revolta lui Dimitrie ºi a celorlalþi
argintari (Fapte 19:23-41). Cu toate acestea,
acel pasaj nu spune cã Pavel ar fi pãþit ceva.
Pãrerile din secolul XX au tendinþa de a
localiza experienþa lui Pavel în teritoriul
provinciei Asia (partea vesticã a Turciei de
astãzi). A fost sugeratã Valea Licus, unde
Pavel a fost bãtut de cãtre evrei (2 Cor.
11:24), bãtaie în urma cãreia era sã moarã. O
altã posibilitate este cã el a contractat o boalã
gravã care a avut consecinþe devastatoare.
Toate aceste pãreri sunt doar presupuneri.
Faptul cã nu putem identifica cu precizie
aceastã experienþã permite credincioºilor de
astãzi sã aplice adevãrul conþinut aici la ei
înºiºi, mai ales când se aflã în situaþii dispe-
rate în care scãparea pare imposibilã.

Pavel a crezut cã va muri. A fost „apãsat“
peste mãsurã de mult, mai presus de pu-
terile umane, fãrã sã mai aibã speranþã de
viaþã, convins cã trebuie sã „moarã“ (cf.
4:10-12, 16; 11:23-25). Viaþa creºtinã nu a
fost pentru Pavel un drum presãrat cu tran-
dafiri. Unii au sugerat cã aceastã experienþã
a alterat perspectiva lui Pavel despre destinul
sãu. Înainte îºi exprima speranþa cã se va afla
printre cei care se vor afla în viaþã la reve-
nirea lui Hristos (cf. 1 Cor. 15:51-52; 1 Tes.
4:15-17). Acum el se gândeºte la înviere (cf.
Fil. 3:10-11).

Un lucru este sigur: Pavel avea încredere
cã Dumnezeu îl izbãveºte din pericol (cf.
2 Cor. 4:8-14) pânã când cursa lui va fi gata
(2 Tim. 4:7) ºi îºi va încheia lucrarea. Mai
târziu, Pavel era sigur cã Dumnezeu îl va
izbãvi de moarte (cf. 1 Cor. 15:55; 2 Cor.
4:14). Pavel avea o speranþã fermã în corin-
teni (1:7) ºi de asemenea în Domnul (v. 10).
Rugãciunile corintenilor (v. 11) fãceau parte
din aceastã izbãvire, un mijloc hotãrât de
Dumnezeu pentru a-ªi îndeplini voia printre
oameni. 

II. Lucrarea apostolicã (1:12-7:16)

Unul dintre motivele pentru care Pavel
a scris aceastã scrisoare a fost sã rãspundã
insinuãrilor din Corint referitoare la autenti-
citatea apostoliei sale, la corectitudinea com-
portamentului ºi la sinceritatea devotamentu-
lui lui faþã de ei. Mai târziu (în cap. 10-13)
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Pavel a apãrat caracterul autentic al apos-
toliei sale. Întrebãrile legate de corectitudinea
comportamentului sãu, mai ales cu privire la
„strângerea de ajutoare“, sunt abordate în
capitolele 8 ºi 9. Tema dominantã a capitole-
lor precedente (1:12-7:16) este o emoþionan-
tã afirmare de cãtre Pavel a devotamentului
sãu sincer faþã de misiunea sa în general ºi
faþã de corinteni în particular.

A. Justificarea schimbãrii planurilor 
(1:12-2:11)
Cine a semãnat în minþile corintenilor

îndoielile cu privire la presupusa lipsã de
devotament a lui Pavel faþã de bisericã ºi cu
privire la lipsa lui de sinceritate? Nimeni nu
ºtie cu siguranþã. Dar o concluzie rezonabilã
este cã vinovaþi au fost apostolii falºi (11:4,
13), care sperau sã-l discrediteze pe principa-
lul lor rival. Cu toate cã Pavel amânã con-
fruntarea deschisã cu aceºti oponenþi pânã la
sfârºitul scrisorii, o nuanþã polemicã poate fi
sesizatã ºi în aceste prime capitole.

1:12. Pavel a abordat direct întrebãrile
legate de motivele sale. El putea afirma cu
toatã încrederea (lauda noastrã) cã sensibi-
litatea moralã pe care o avea cugetul lui (cf.
4:2; 5:11), intensificatã de cunoaºterea Cu-
vântului lui Dumnezeu, era deasupra oricãrei
mustrãri în privinþa comportãrii sale, mai
ales faþã de corinteni (cf. 1 Cor. 4:3-4). El
spune trei lucruri despre comportamentul lui.
(1) Inima lui era integrã. În loc de sfinþenie
(hagiotçti) Pavel scrie probabil „simplitate în
sensul de onestitate“ (haplotçti; cf. 2 Cor.
11:3). Aceste douã cuvinte greceºti ar fi putut
fi uºor confundate de un copist al manuscri-
sului. (2) Comportamentul lui se bazeazã pe
curãþie de inimã (cf. 1 Cor. 5:8; 2 Cor. 2:17)
în privinþa scopurilor sale ºi rezista celei mai
riguroase analize. (3) Comportarea lui nu se
bazeazã pe o înþelepciune lumeascã (sarkikç,
lit., „fireascã“, i.e., umanã), pentru cã aceasta
îºi cautã propriul interes. Dimpotrivã, com-
portarea lui se bazeazã pe harul lui Dum-
nezeu, adicã este cãlãuzit de dragoste pentru
alþii ºi cautã lucrurile folositoare lor.

1:13-14. Scrisorile lui Pavel se asemãnau
cu modul lui de comportament: simple, sin-
cere, scrise nu cu înþelepciunea umanã, ci
prin harul lui Dumnezeu. Pavel nu ºi-a
ascuns adevãratele gânduri ºi nu a avut
motive ascunse în corespondenþa cu cei din
Corint. Pavel era deschis ºi direct ca per-
soanã; la fel s-a manifestat ºi în epistolele lui.
El considera cã, cel puþin într-o mãsurã (în
parte), corintenii erau obligaþi sã recunoascã

acest lucru. Pavel spera cã aceastã acceptare
parþialã se va transforma într-o zi într-o
acceptare din toatã inima (pânã la sfârºit
veþi cunoaºte). Aceasta era pãrerea lui Pavel
despre ei. El era încrezãtor în autenticitatea
convertirii lor (cf. 1 Cor. 9:1-2). Era convins
cã în cele din urmã vor fi total de partea lui
ºi, chiar mai mult, el va deveni lauda (kau-
chçma, „a jubila sau a exulta“) lor în ziua
Domnului Isus (cf. Fil. 2:16), adicã în faþa
tronului de judecatã al lui Hristos (cf. 2 Cor.
5:10-11).

1:15-16. În acest spirit de încredere în
relaþia sa cu membrii bisericii din Corint,
Pavel îºi propune o cãlãtorie de la Efes care îi
va permite sã îi viziteze ºi sã le aducã un al
doilea har. Se pare cã s-a petrecut o schim-
bare a planurilor sale despre care le vorbise
anterior (1 Cor. 16:5-7). Atunci spera sã ajungã
la Corint în timpul cãlãtoriei sale spre Mace-
donia ºi sã petreacã iarna cu ei, un plan pe
care pânã la urmã l-a urmat (cf. Fapte 20:1-
3). Schimbarea planului a permis douã vizite:
prima de la Efes la Corint ºi apoi spre Mace-
donia; apoi putea sã mai facã o oprire în tim-
pul întoarcerii. Cele douã vizite aveau scopul
exprimãrii dragostei lui Pavel faþã de ei.
Apostolul dorea sã-i vadã cât mai des posibil.

1:17. Pavel ºi-a schimbat însã intenþiile
cu privire la itinerariul sãu (cf. 2:1) ºi opo-
nenþii lui au spus cã ezitãrile sale erau un
semn al unei inconsecvenþe fundamentale,
care afecta nu numai cãlãtoriile sale, ci ºi
mesajele sale. Pavel a negat cu mult zel acest
lucru. El nu lua hotãrâri… în felul lumii
(i.e., „în interes propriu“; cf. „lumeascã“ din
1:12), care ar fi fost în detrimentul lor pentru
a servi intereselor lui. Nici nu vorbea cu douã
înþelesuri pentru a-ºi atinge scopurile proprii.
El le va explica mai târziu motivele schim-
bãrii planului sãu (1:23-3:2), dar deocamdatã
era mai preocupat de acuzaþia cã mesajul sãu
ar fi echivoc ºi nedemn de încredere.

1:18-20. Sursa stabilitãþii lui Pavel în
lucrarea sa era Dumnezeu Însuºi, care este
credincios, iar vorbirea lui Pavel nu era mai
nesigurã decât Dumnezeu. Deoarece Pavel nu
era oscilant în mesajul sãu („Da” ºi „Nu”, v.
18), el nu era oscilant nici în planurile sale
(„Da, da“ ºi „Nu, nu“, v. 17). Miezul mesaju-
lui sãu era persoana lui Isus Hristos care
confirmã toate fãgãduinþele lui Dumnezeu
fãcute oamenilor. Singura reacþie posibilã în
faþa mesajului lui Dumnezeu este „Amin”
(lit., aºa sã fie“). Acest rãspuns al ascultãrii
faþã de Dumnezeu i-a adus pe Pavel, pe Sil-
van ºi Timotei în Corint ºi i-a determinat
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sã-L înalþe pe Hristos în sinagoga corinte-
nilor (Fapte 18:5). În Hristos s-au împlinit
promisiunile fãcute lui Avraam ºi David
(Rom. 1:3; 11:5; Gal. 3:16) ºi El este sfârºitul
Legii (Rom. 10:4), adevãr contestat de
oponenþii lui Pavel (cf. 2 Cor. 3). Cu toate
acestea, mesajul propovãduit de Pavel ºi de
tovarãºii sãi de lucru au dus la mântuirea
corintenilor ºi acest lucru a fost spre slava
lui Dumnezeu.

1:21-22. Cei care spun „Amin“ mesajului
evangheliei experimenteazã stabilitatea ºi
siguranþa în Hristos. Dumnezeu îl unge pe
fiecare credincios cu Duhul Sfânt atunci când
crede astfel încât, la fel ca Hristos (Christos
înseamnã „Unsul“), sã-L laude pe Dumnezeu
prin viaþa lui (cf. Mat. 5:16). Ioan spune cã
credincioºii primesc aceastã ungere de la
Dumnezeu (1 Ioan 2:20, 27). Este o revãr-
sare a Duhului Sfânt asupra credinciosului,
care aminteºte de ungerea preoþilor cu unt-
delemn.

O altã consecinþã a prezenþei Duhului în
credincios este faptul cã el este pecetluit (cf.
Ef. 1:13-14), lucru care are loc tot în momen-
tul în care el crede. O pecete pe un document
în timpul Noului Testament identifica ºi arãta
cine este proprietarul acelui document, care îl
va „proteja“. La fel stau lucrurile ºi în pri-
vinþa mântuirii, Duhul Sfânt, ca o pecete, con-
firmând identificarea creºtinilor cu Hristos ºi
faptul cã ei Îi aparþin lui Dumnezeu ºi sunt
protejaþi de El (cf. 1 Cor. 6:19-20). Poate cã
acest adevãr l-a determinat pe Pavel sã se pre-
zinte drept robul lui Hristos (Rom. 1:1; Fil. 1:1).

A treia lucrare a Duhului în momentul
mântuirii este confirmarea faptului cã Dum-
nezeu va duce la îndeplinire ceea ce a înce-
put. Rãscumpãrarea prezentã este numai o
anticipare a ceea ce ne va rezerva viitorul (cf.
Rom. 8:23) ºi prezenþa Duhului în inimã (cf.
Rom. 5:5; 2 Cor. 5:5) este ca arvuna care
garanteazã lucrurile care vor urma. Cuvântul
„arvuna“ traduce grecescul arrabôna, prima
ratã, care-l obliga pe cumpãrãtor sã achite
ratele în continuare. Acelaºi cuvânt grecesc
este folosit în 5:5 ºi în Efeseni 1:14 (cf. „cele
dintâi roade ale Duhului“, Rom. 8:23).

1:23-24. Pavel începuse sã explice de ce
ºi-a schimbat planurile (v. 15). Atunci el a
spus cã „vorbirea“ lui (v. 18) este integrã,
lucru care a dus la digresiunea din versetele
19-22. Acum el se întoarce la explicarea
schimbãrii planurilor sale. 

El a înþeles cã schimbarea planurilor
sale a produs o problemã în Corint. Acest
lucru reiese din afirmaþia fermã a lui Pavel:

Iau pe Dumnezeu martor (cf. Rom. 1:9; Fil.
1:8; 1 Tes. 2:5, 10). Fãcând un legãmânt
solemn (avându-L pe Dumnezeu ca judecã-
tor), Pavel a mizat totul, însãºi viaþa lui, pe
adevãrul explicaþiei care urmeazã. Pavel ºi-a
amânat vizita din grijã pentru corinteni, pen-
tru cã dorea sã evite aplicarea unor mãsuri
disciplinare (sã vã cruþ). Deºi, ca apostol,
avea o mare autoritate (2 Cor. 10:2-8; cf.
1 Cor. 5:4-5; 1 Tim. 1:20), Pavel ezita sã o
exercite. El nu avea stãpânire peste credin-
þa lor, adicã nu profita de pe urma faptului cã
ei au venit la credinþa în Hristos prin el, folo-
sindu-ºi autoritatea. Metodele dictatoriale pot
duce la supunere, dar nu la ascultarea doritã
de el, care vine prin credinþã. Dominarea
autoritarã este deseori modul de comporta-
ment al apostolilor falºi ºi al împãrãþiei pe
care o slujesc ei (cf. 2 Cor. 11.13-15), dar nu
era ºi calea lui Hristos (Luca 22:25-27), nici
a celor care Îi continuã lucrarea (1 Pet. 5:3).
Pavel i-a asigurat pe corinteni: vrem sã
lucrãm ºi noi împreunã cu voi (lit., „împre-
unã lucrãtori“; cf. 1 Cor. 3:9). El nu lucra
împotriva lor sau dominându-i.

2:1-2. Slujitorul lui Hristos nu este strãin
de durere ºi de suferinþã (Mat. 5:10-12; Ioan
15:18-20; 1 Pet. 2:21). Pavel a avut parte de
suferinþe (cf. 2 Cor. 1:4-10; 11:16-32) dar nu
s-a eschivat de la ele. Totuºi, nu era nebun.
Dacã ar fi putut evita suferinþele în procesul
atingerii scopului sãu, ar fi fãcut-o. Aceastã
convingere a dus la schimbarea planurilor lui
cu privire la corinteni.

Când anume a avut loc prima vizitã cu
întristare este un lucru neelucidat. Ar fi putut
avea loc dupã cãlãtoria în care el a înfiinþat
biserica, dar înainte de a scrie 1 Corinteni,
aºa cum susþin mulþi. Dar, dacã ar fi aºa, este
ciudat cã în acea epistolã nu se gãseºte nici o
menþiune sau aluzie la aceastã vizitã. Mai
plauzibilã este sugestia cã el a plecat din Efes
la Corint dupã ce a scris 1 Corinteni. Vizita
lui „cu întristare“ poate fi legatã de cele douã
vizite preconizate menþionate anterior (2 Cor.
1:15-16) ºi se poate referi la prima parte din
planurile lui nerealizate. În timpul acelei vi-
zite au ieºit la ivealã unele lucruri dureroase
care i-au „întristat“ pe corinteni, ca ºi pe
Pavel (vezi comentariile de la 2:5). Pentru a
evita ºi alte suferinþe, atât pentru ei cât ºi pen-
tru el, Pavel ºi-a amânat acum vizita.

2:3-4. În loc de a-i vizita, el a hotãrât sã
le scrie o scrisoare, o acþiune îndrãzneaþã ºi
riscantã, având în vedere tendinþa corinte-
nilor spre înþelegerea greºitã a lucrurilor (cf.
1 Cor. 5:9-10). Dacã vizita sa „cu întristare“

2 Corinteni 1:21-2:4
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(2 Cor. 2:1) a avut loc înainte de scrierea
epistolei 1 Corinteni, scrisoarea la care se
referã aici (v-am scris cum v-am scris) ar fi
aceastã epistolã. Dar dacã vizita lui „cu în-
tristare“ a avut loc dupã ce a scris 1 Corin-
teni, lucru mai plauzibil, scrisoarea la care se
referã Pavel a fost scrisã dupã 1 Corinteni ºi
s-a pierdut (nefiind scopul lui Dumnezeu sã
facã parte din Scriptura inspiratã de El). (Vezi
punctul 5 de la „Contacte ºi corespondenþã“
din Introducere.)

Nu putem decât presupune ce a conþinut
acea scrisoare din comentariile care urmeazã
în 2 Corinteni 2:5-11 ºi 7:5-12. Ceea ce reiese
în mod evident este profunzimea sentimen-
telor lui Pavel ºi tulburarea lui atunci când a
scris scrisoarea (multã mâhnire [thlipseôs;
„necazuri sau presiuni“; cf. 1:4] ºi strângere
de inimã) ºi când aºtepta veºti de la Tit
despre primirea ei (cf. 7:5-8).

2:5. Lucrul care a fãcut ca vizita sã fie
dureroasã (v. 1) ºi a dus la scrierea unei scri-
sori severe pare a se referi la un anumit om
din Corint. Nu este sigur dacã acel om  era
membru al bisericii corintene sau se afla în
vizitã acolo. Totuºi, Pavel îl considera
creºtin.

Nu se ºtie cu certitudine care au fost
faptele acestui om care au produs atât de
multã întristare. Mulþi scriitori l-au identificat
în trecut pe acest om cu membrul bisericii
vinovat de incest, judecat de Pavel (1 Cor. 5).
Relativ puþini mai susþin acum aceastã con-
cepþie datoritã severitãþii acelei judecãþi
(1 Cor. 5:5), prin comparaþie cu situaþia
prezentã, ºi datoritã faptului cã este puþin
probabil ca 1 Corinteni sã fi fost scrisoarea la
care se face referire în 2 Corinteni 2:3-4.

Modestia lui Pavel din acest verset su-
gereazã cã este mai probabilã alternativa ca
acel om sã fi pus la îndoialã sau sã fi înfrun-
tat autoritatea lui Pavel în timpul vizitei lui
„cu întristare“ (v. 1). Se pare cã membrii bi-
sericii corintene nu au fãcut legãtura dintre
contestarea autoritãþii lui Pavel ºi propria lor
bunãstare spiritualã. Ei au considerat acest
lucru drept o problemã personalã, care nu
impunea nici o acþiune din partea lor, o con-
cepþie pe care Pavel a combãtut-o în scri-
soarea lui, iar ei au recunoscut cã era greºitã.

2:6. Reacþia lor a fost pedepsirea vino-
vatului. Pedeapsa poate fi o traducere prea
severã a cuvântului grecesc epitimia. Poate
cã ar fi fost mai potrivitã folosirea cuvântului
„criticã“ sau „blam“. Mãsura disciplinarã,
oricare a fost ea, a fost luatã de bisericã „în
plen“ (hç hypo tôn pleionôn), mai degrabã
decât de cei mai mulþi (cf. 7:11).

2:7-8. Pavel avea motive sã creadã cã
reacþia lor a fost exageratã (cf. 7:11). Ei nu
mai erau spectatorii indiferenþi ai acþiunilor
celui vinovat, aflându-se în pericolul de a
deveni acuzatori prea zeloºi. În acest caz,
vinovatul ar fi putut fi doborât de prea
multã mâhnire (lit., „tristeþe“). Se pare cã
vinovatul se pocãise de fapta lui, deci Pavel a
cerut cu insistenþã bisericii: sã-l iertaþi ºi
sã-l mângâiaþi (pentru cã, de fapt, faþã de ei
greºise, 2:10) ºi tot ei trebuia sã-l „mângâie“.
Ca bisericã, trebuia sã-ºi arate dragostea
faþã de tovarãºul lor de credinþã ºi sã-l repri-
meascã în pãrtãºia bisericii (cf. 1 Cor. 5:11).
(Cuvântul kyrosai, sã vã arãtaþi iarãºi — „sã
vã reafirmaþi“, NIV; n.tr. — mai apare în NT
numai în Gal. 3:15, unde este trad. prin „o
datã întãrit“.)

2:9-11. Preocuparea lui Pavel în aceastã
problemã nu a constituit-o numai justificarea
sa ori readucerea pe calea cea bunã a unui
frate rãtãcit, ci a dorit ca adunarea corinte-
nilor sã-ºi poatã demonstra tãria devotamen-
tului lor faþã de Pavel (cf. 7:2). Ei îºi pot
arãta dragostea ºi devotamentul faþã de Pavel
dacã sunt ascultãtori de instrucþiunile lui (cf.
Ioan 15:14).

Exprimarea solidaritãþii lor cu el era mu-
tualã. Fiind una cu el, ei îl puteau „ierta“ pe
cel vinovat care a greºit faþã de ei prin faptul
cã l-a atacat pe Pavel. La fel ca ºi în cazul
întristãrii lor pentru aceastã greºealã (2 Cor.
7:8) rezultatul a fost pocãinþa (cf. 7:9) astfel
încât Pavel a putut ierta. Altfel, Satana ar fi
putut folosi acest spirit de amãrãciune pentru
a afecta lucrarea lui Pavel sau a corintenilor.
Era important ca pãrtãºia dintre Pavel, corin-
teni ºi cel vinovat care s-a pocãit sã fie resta-
uratã astfel încât incidentul sã nu devinã o
ocazie prin care Satan sã producã o dezbinare
între bisericã ºi Pavel. Acesta era unul din
planurile lui Satan (cf. 11:13-14) pe care Pavel
se strãduia cu perseverenþã sã le dejoace.

În rezumat, planurile lui s-au schimbat.
Dar schimbarea a fost produsã de grija lui
pentru binele bisericii corintene. În locul unei
vizite personale, Pavel l-a trimis pe Tit cu o
scrisoare prin care ºi-a atins scopul. Dar
Pavel nu a ºtiut acest lucru pânã când l-a
întâlnit pe Tit în Macedonia. Aºteptarea nu
a fost uºoarã pentru Pavel, aºa cum aratã
2:12-16.

B. Prezentarea lucrãrii glorioase 
(2:12-7:16)
Perioada dintre trimiterea lui Tit cu scri-

soarea lui Pavel (2:4; 7:6-7) ºi întoarcerea cu

2 Corinteni 2:5-11
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veºti despre starea de lucruri din biserica din
Corint a fost neliniºtitoare pentru Pavel. A
simþit într-un mod acut propria incapacitate ºi
slãbiciune ºi a ajuns sã-ºi dea seama din nou
cât de dependent era de Dumnezeu în privinþa
rezultatelor durabile ale lucrãrii sale. Aceasta
este tema ce se desprinde din secþiunea
prezentã. O lucrare este glorioasã pentru cã
Dumnezeu este prezent în ea.

1. BIRUITORI ÎN HRISTOS (2:12-3:6)
2:12-13. Pavel ºi-a propus sã se întâl-

neascã cu Tit la Troa (vezi harta dintre Fapte
ºi Rom.) pentru a fi informat despre situaþia
din Corint. Înainte de a pleca spre Grecia,
Pavel a sperat sã lucreze în Troa, o colonie
romanã favoritã. Domnul deschisese acolo
o uºã (cf. 1 Cor. 16:9; Col. 4:3) pentru el,
adicã i-a dat ocazia favorabilã de a predica
Evanghelia lui Hristos.

Dar speranþele i s-au nãruit când Tit a
întârziat sã aparã. Pe lângã grijile pentru bi-
serica din Corint, Pavel mai era preocupat
acum ºi de siguranþa lui Tit. Pavel ºtia cã era
posibil ca Tit sã aducã cu el o parte din
ajutoarele strânse de corinteni (cf. 2 Cor. 8:6)
ºi era posibil sã fi cãzut pradã hoþilor. Altfel
de ce nu a venit la întâlnirea cu Pavel din
Troa? Deci Pavel n-a avut liniºte în duhul
lui (anesin tô pneumai, lit., „alinare în spirit“;
anesin este folosit de asemenea în 7:5 ºi în
8:13).

Disperat din cauza incapacitãþii sale de a
se concentra asupra folosirii ocaziilor foarte
favorabile de lucrare din Troa (cf. 7:5-6),
Pavel ºi-a luat ziua bunã de la biserica de
acolo ºi a pornit în Macedonia. Uºa va rãmâ-
ne deschisã pentru el ºi la întoarcerea sa
(cf. Fapte 20:5-11) Dumnezeu avea sã-l folo-
seascã cu multã eficienþã în mijlocul lor, dar
acum Pavel pleacã, incapabil sã se ridice la
înãlþimea ocaziei, simþindu-se, fãrã îndoialã,
un om înfrânt (cf. 2 Cor. 4:9).

2:14. Ajuns în acest punct, Pavel îºi
întrerupe naraþiunea cãtre corinteni, pentru a
nu o relua decât în 7:5. (Cf. „Macedonia“ în
2:12 ºi 7:5.) Dar tranziþia lui este binevenitã.
Înfrântul Pavel le îndreaptã atenþia corinte-
nilor nu asupra lui ci asupra lui Hristos,
biruitorul, pe calea cãruia, prin harul lui
Dumnezeu, va merge ºi el. 

Cuvintele lui Pavel din 2:14 se inspirã
dintr-o procesiune triumfalã romanã, o paradã
a victoriei oferitã ca recompensã generalilor
învingãtori, la care erau obligaþi sã ia parte
prizonierii duºmani. Prin Hristos, Dumnezeu
Biruitorul i-a înfrânt pe duºmanii Lui (cf.

Rom. 5:10; Col. 2:15) ºi Pavel, robul lui
Hristos, se afla acum la parada lui Hristos!
Pavel, care fusese „luat prizonier“ de cãtre
Hristos (în Filim. 23 „tovarãºul meu de tem-
niþã“ este lit., „tovarãºul meu prizonier“; cf.
1 Cor. 4:9), era condus acum în procesiunea
victoriei. Aceastã „victorie prin înfrângere“
a sclavului devenit liber, este paradoxul
lucrãrii pe care Pavel îl va dezvolta ulterior
(ex., în 2 Cor. 4:7-12; 6:9-10).

Într-o procesiune triumfalã romanã se
ardea tãmâie. Pavel face aici o comparaþie
între tãmâie ºi mireasma cunoºtinþei lui
Hristos care se rãspândea în orice loc din
lume prin predicarea evangheliei.

2:15-16. Evanghelia produce rezultate
paradoxale. Ca purtãtor al acestui mesaj,
Pavel se identificã cu acesta, astfel cã putea
spune despre el cã este o mireasmã a lui
Hristos. În Septuaginta cuvântul „mireasmã“
(euôdia) este folosit pentru jertfele din
Vechiul Testament (Gen. 8:21; Ex. 29:18;
Lev. 1:9; Num. 15:3). Viaþa lui Pavel era o
jertfã (Rom. 12:1) plãcutã lui Dumnezeu.
Viaþa lui, în care a proclamat mesajul lui
Dumnezeu ºi în acelaºi timp a suferit res-
pingere ºi atacuri din partea multora, era o
continuare a vieþii lui Isus, ca Robul lui Dum-
nezeu (cf. Col. 1:24). 

Miezul evangheliei este cã oamenii pot
primi viaþã ºi înviere prin moartea lui Isus
(1 Cor. 15). Pentru cei ce resping evanghelia
ºi nu cred mesajul despre Hristos rãstignit
ºi înviat Pavel este ca un miros urât spre
moarte în nãrile lor (Fapte 17:23). Ei conti-
nuã sã meargã pe calea pierzãrii. Dar pentru
cei care cred, mântuirea lor duce la glorifi-
care (cf. 2 Cor. 4:17; Rom. 8:18, 30). Pentru
ei evanghelia este o mireasmã de la viaþã
spre viaþã.

Aceste consecinþe duble ale lucrãrii lui
Pavel l-au uluit. ªi cine este deajuns pentru
aceste lucruri? El va rãspunde la aceste
întrebãri mai târziu (2 Cor. 3:5-6). Acum le
aduce aminte de apostolii falºi. Aceºtia cred
cã sunt „deajuns“ pentru lucrarea lui
Dumnezeu, dar mesajul ºi motivaþia lor sunt
foarte diferite de cele ale lui Pavel. Aºa cã
Pavel trebuie sã rezolve aceastã problemã.

2:17. Se pare cã în vremea lui Pavel nu
lipseau apostolii falºi (cf. 2 Pet. 2:1).
Conform lui Pavel, lucrarea fãcutã de mulþi
apostoli falºi se caracterizeazã prin urmãri-
rea interesului propriu. Spre deosebire de
aceºtia, el a lucrat în Corint fãrã nici o platã
(cf. 2 Cor. 11:7-12; 12;14), deºi, în principiu,
nu vedea nici un impediment în a accepta o
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remunerare materialã pentru o muncã spiri-
tualã (1 Cor. 9). Mesajul ºi motivaþia erau
lucrurile care îi  caracterizau pe aceºti apos-
toli falºi. La fel ca negustorii necinstiþi, ei
urmãreau ca un uliu obþinerea câºtigului.
Pavel spune cã ei „stricã“ Cuvântul lui Dum-
nezeu. Acest cuvânt, kapçleuontes, „a face
negustorie, a strica“ este folosit numai aici.
Poate cã Pavel s-a gândit la descrierea fãcutã
de Isaia evreilor lipsiþi de scrupule din
Ierusalim care îºi „amestecau“ vinul cu apã
pentru a-ºi mãri câºtigurile (Is. 1:22; cf.
descrierii fãcute de Lucian [Hermotimus 59]
unor filozofi la fel de lipsiþi de scrupule). La
fel procedau ºi aceºti apostoli falºi care stri-
cau Cuvântul lui Dumnezeu pentru a obþine
câºtiguri. Ei îºi urmãreau propriile interese,
nu pe ale lui Dumnezeu, pe care-L repre-
zenta Pavel. Ei doreau „un câºtig mârºav“
(1 Pet. 5:2), o dovadã a falsitãþii lor. Dar
Pavel lucra cu inimã curatã (cf. 2 Cor.
1:12).

3:1-3. Cunoscând tactica oponenþilor sãi,
Pavel ºi-a dat seama cã atacul lui viguros îm-
potriva apostolilor falºi ºi apãrarea propriei
sale lucrãri s-ar putea întoarce împotriva lui.
Prima lui întrebare din versetul 1 (Începem
noi iarãºi sã ne lãudãm singuri?) sugereazã
faptul cã acest lucru s-a mai întâmplat înainte
(cf. 1 Cor. 9).

În legãturã cu acest lucru, unii ar putea
sugera cã Pavel a fost obligat sã se laude sin-
gur pentru cã nu îl lãuda nimeni. Oponenþii
lui aveau epistole de laudã („scrisori de
recomandare“ GBV — n.tr.), o practicã
obiºnuitã în primul secol (cf. papirusului
Oxyrhynchus 1. 32). Pavel însuºi a folosit
acest obicei al recomandãrii în cazul colabo-
ratorilor sãi (Rom. 116:1-2; 2 Cor. 8:22-24).
Cu toate acestea, Pavel avea motive de a pune
la îndoialã autenticitatea scrisorilor acestora
de recomandare (4:2). Spre deosebire de
scrisorile lor false, ferite probabil de ochii
publicului, scrisoarea de recomandare a lui
Pavel putea fi examinatã de toþi oamenii.
Scrisoarea lui erau corintenii înºiºi! Ei erau
epistola… scrisã de Duhul Dumnezeului
celui viu ºi trimisã de Hristos Însuºi. Scri-
sorile de recomandare ale apostolilor falºi
erau umane; a lui Pavel era divinã (cf. 1 Cor.
2:1-5). 

Când Pavel vorbeºte despre epistola
noastrã, scrisã în inimile noastre el se
referã probabil ºi la Timotei ºi Tit. Cuvintele
pe niºte table care sunt inimi de carne fac
aluzie la natura noului legãmânt (Ier. 31:33).
Spre deosebire de vechiul legãmânt scris pe

piatrã (Ex. 24:12), noul legãmânt este impri-
mat în inimile umane (Ez. 11:19; 36:26). La
fel cum Noul este superior Vechiului, scriso-
rile de recomandare ale lui Pavel erau supe-
rioare celor ale apostolilor falºi.

3:4-6. Încrederea lui Pavel se bazeazã
nu pe puterea umanã, ci pe resursele divine.
El are încredere în corinteni datoritã Duhului
Sfânt care a lucrat în ei (1 Cor. 2:1-5). La fel
ºi destoinicia ºi capacitatea lui Pavel de a-ºi
înfãptui lucrarea vin numai de la Dumnezeu
(cf. 1 Tim. 1:12).

Din faptul cã Pavel subliniazã acest legã-
mânt nou putem deduce cã oponenþii lui erau
lucrãtorii vechiului legãmânt. Legãmântul
mozaic revela neprihãnirea lui Dumnezeu
cerutã Israelului (ex., Ex. 19-23). Aceasta era
acceptatã împreunã cu un jurãmânt al ascul-
tãrii ºi cu un sacrificiu de sânge (Ex. 24).
Atunci când Israel s-a dovedit incapabil ºi lip-
sit de dorinþa de a rãmâne credincios acelui
legãmânt, Dumnezeu a intervenit ºi a promis
un nou legãmânt (Ier. 31:31-34; 34:40), nou
(kainçs) atât din punct de vedere temporal,
cât ºi calitativ, care a fost inaugurat de Hristos
prin jertfa Lui pe cruce (Luca 22:20), se intrã
în el prin credinþã (Fil. 3:9) ºi se trãieºte în
interiorul lui în dependenþã de Duhul (Rom.
7:6; 8:4). (Totuºi, aspectele fizice ºi naþionale
care se referã la Israel nu au fost preluate de
Bisericã. Acestea se vor împlini în Mileniu.
Biserica de astãzi se bucurã de aspectele sote-
riologice ale legãmântului încheiat prin sân-
gele lui Hristos [cf. Evr. 8:7-13].)

Încrederea în autoritatea umanã, nu di-
vinã, a scrisorilor de recomandare înseamnã
lipsã de prevedere ºi este periculoasã (2 Cor.
3:1-3). Mai periculoasã este încercarea de
a obþine neprihãnirea lui Dumnezeu fãrã
puterea lui Dumnezeu. Cei care au procedat
aºa au aflat cã slova omoarã (cf. Rom. 7:10-
11). Dar cei care au crezut în Hristos desco-
perã cã Duhul dã viaþa (cf. Rom. 8:2).

2. GLORIE DIN PARTEA DUHULUI (3:7-18)
În partea precedentã a epistolei sale,

(2:12-3:6), Pavel a început sã ofere o expli-
caþie ºi sã-ºi apere lucrarea. Pornind de la
deducþia cã scrisorile lui de recomandare nu
erau adecvate, Pavel citeazã atestarea interi-
oarã a Duhului, care este superioarã oricãrei
recomandãri umane. Procedând aºa, el lasã sã
se înþeleagã faptul cã cei care-i puneau la
îndoialã autoritatea proclamau un mesaj
denaturat, bazat pe legãmântul vechi, a cãrui
acceptare nu putea duce decât la moarte.

2 Corinteni 3:1-6
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Pentru a sublinia superioritatea noului
legãmânt asupra celui vechi, mai ales aºa
cum era el proclamat de oponenþii lui, Pavel
ia în discuþie pasajul din Exodul 34:29-35.
Scopul lui este sã arate cã legãmântul vechi,
pentru cã venea de la Dumnezeu, era glorios.
Dar, pentru cã împlinirea lui se baza pe iniþia-
tiva umanã, era doar tranzitoriu ºi „trecãtor“
(katargeô; 2 Cor. 3:7, 11, 13), fiind nevoie sã
fie înlocuit de noul legãmânt ºi de lucrarea
Duhului care este eternã (Evr. 9:14). Pentru a
exemplifica acest adevãr, Pavel pune în
opoziþie strãlucirea trecãtoare a gloriei lui
Dumnezeu de pe faþa lui Moise (2 Cor. 3:7)
ºi strãlucirea tot mai mare a creºtinilor
(v. 18).

3:7. Slujba vechiului legãmânt al lui
Moise era aducãtoare de moarte. Nu era
vina lui Moise sau a Legii, care era „sfântã,
dreaptã ºi bunã“ (Rom. 7:12; cf. 1 Tim. 1:8).
Vina aparþinea pãcatului uman (Rom. 7:10-
11). Cu toate acestea, chiar ºi aceastã lucrare
care aducea moartea, avea slavã, chiar dacã
era tranzitorie ºi trecãtoare (cf. 2 Cor. 3:11,
13), fapt ilustrat de ieºirea deliberatã din uz a
vechiului legãmânt.

Când Moise a coborât de pe muntele
Sinai cu tablele care conþineau cele Zece Po-
runci, faþa lui era atât de strãlucitoare încât
oamenii se temeau sã se apropie de el (Ex.
34:29-30). Dar Vechiul Testament nu menþio-
neazã caracterul trecãtor al acestei strãluciri.
Dimpotrivã, o parte a tradiþiei evreieºti sus-
þine cã Moise a purtat gloria acelei strãluciri
pânã la mormânt (Targum Onkelos; Deut.
34:7). Dar este puþin probabil ca Pavel sã pre-
zinte o interpretare imaginarã care ar fi putut
fi respinsã foarte uºor, mai ales drept concepþie
centralã a argumentelor lui, cu toate cã a ma-
nifestat o mare grijã pânã acum în epistolã.

3:8-11. La acest punct al expunerii, vor-
bind despre „slava“ lui Moise, Pavel a con-
tinuat argumentând în favoarea superioritãþii
noului legãmânt. Lucrarea vechiului legã-
mânt, prin intermediul poruncilor, i-a con-
damnat pe oameni (Rom. 7:11). Slujba nouã,
prin intermediul Duhului, îi duce pe oameni
la credinþã în Hristos ºi le atribuie nepri-
hãnire (Rom. 3:21-22; 4:24). La fel ca o
lumânare în faþa soarelui, vechiul legãmânt
a pãlit ºi a dispãrut (Gal. 3:19-25) în faþa
mãreþiei legãmântului nou, care este etern
(Evr. 13:20). Deºi slujba vechiul legãmânt
era slãvitã, legãmântul nou avea o slavã
mult mai mare.

3:12. Pentru cã noul legãmânt este etern,
beneficiarii lui au o nãdejde sigurã cã sunt

acceptaþi de Dumnezeu. Acest lucru i-a per-
mis lui Pavel sã aibã îndrãznealã ºi sã fie
sincer în vorbe ºi faptã.

3:13. În contrast cu legãmântul nou era
lucrarea lui Moise, care s-a acoperit peste
faþã atunci când a vorbit Israelului, pentru ca
ei sã nu vadã strãlucirea (produsã de întâlni-
rile cu Dumnezeu) „trecãtoare“. De ce ºi-a
acoperit Moise faþa? Credea Moise cã
rãzvrãtiþii israeliþi vor fi mai puþin dispuºi
sã-L asculte pe Dumnezeu dacã vedeau
diminuarea strãlucirii lui uimitoare? Sau îi
considera beneficiari nedemni ai gloriei lui
Dumnezeu ºi de acea ºi-a acoperit faþa, ca
dovadã a împietririi inimii lor? Poate cã
aceastã ultimã posibilitate este cea mai plau-
zibilã.

3:14-16. Oricare a fost motivul lui Moise
de a folosi o maramã, acþiunea lui s-a dove-
dit a fi profeticã. Nu numai Israelul antic nu
a vrut sau nu a fost capabil sã înþeleagã (au
rãmas greoi la minte) natura tranzitorie ºi
pregãtitoare a Vechiului Testament, ci îm-
pietrirea a continuat ºi la generaþiile urmã-
toare. Evreii din timpul lui Pavel (pânã în
ziua de astãzi) nu au reuºit sã înþeleagã cã
vechiul legãmânt era un mesaj preliminar, nu
ultimul cuvânt al revelaþiei lui Dumnezeu.
Chiar dacã vãlul care ascundea gloria lui
Moise ºi a vechiului legãmânt nu mai exista,
Pavel a spus cã asupra lor rãmâne o maramã
spiritualã (cf. 4:3-4; Rom. 11:7-8, 25).

Marama necredinþei care acoperã ini-
mile lor poate fi datã la o parte numai în
Hristos (2 Cor. 3:14), ori de câte ori vreu-
nul se întoarce la Domnul. Moise îºi scotea
vãlul de pe faþã în prezenþa lui Dumnezeu. La
fel se întâmplã cu orice evreu — sau oricine
altcineva — care se întoarce la credinþã în
Domnul Hristos, vãlul lui spiritual este în-
depãrtat. Domnul care era mijlocitorul ve-
chiului legãmânt este acelaºi Domn care a
instaurat ºi noul legãmânt.

3:17. În vechiul legãmânt atunci când
Moise intra în prezenþa Domnului el îºi sco-
tea vãlul (Ex. 34:34). În noul legãmânt Duhul
este Cel care îndepãrteazã vãlul. Duhul Sfânt
este „Agentul“ personal al lui Hristos; El este
Duhul Domnului (cf. Rom. 8:9). Cei Doi
sunt Una în scop (Ioan 15:26; 16:6-15) ºi în
rezultat (Rom. 8:15; Gal. 5:1). Cuvintele lui
Pavel: Domnul este Duhul (2 Cor. 3:17; cf.
v. 18) nu fac confuzie între aceste douã Per-
soane ale Dumnezeirii. Dimpotrivã, ele afir-
mã divinitatea Duhului Sfânt.

Un rezultat important al noului legãmânt
este slobozenia. În alte pãrþi Pavel i-a com-
parat pe cei aflaþi sub vechiul legãmânt cu
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niºte copii ai sclaviei ºi pe cei aflaþi sub noul
legãmânt cu niºte copii ai libertãþii (Gal.
4:24-31). Aceastã libertate este posibilã pen-
tru cã Hristos i-a rãscumpãrat de sub pe-
deapsa Legii pe cei care cred, astfel încât ei
sã  devinã copiii lui Dumnezeu (Gal. 4:5-7).
Aceastã libertate a copiilor este confirmatã
de Duhul, prin care ei Îl pot numi pe Dumne-
zeu Tatã (Rom. 8:15; Gal. 4:6). 

3:18. Gloria vizibilã pe faþa lui Moise
avea o strãlucire care pãlea (v. 7, 13). Prin
contrast, pe faþa creºtinilor se aflã o glorie ce
creºte mereu (din slavã în slavã; cf. 4:6). (În
NIV expresia este trad. „o slavã care creºte
mereu“, iar în gr. expresia este „din slavã în
slavã“, i.e., de la o etapã a slavei la alta.)
Slava creºtinilor, ca slava lui Moise, reflectã
slava Domnului. Dar, spre deosebire de
slava lui Moise, care era tranzitorie, slava
credinciosului este eternã. Acest lucru se
datoreazã prezenþei continue a lui Dumnezeu
prin Duhul Sfânt (4:17). Aceastã glorie este
experimentarea mântuirii oferitã tuturor prin
noul legãmânt ºi mijlocitã de Duhul, care
îi conduce pe creºtini de la justificare prin
sfinþire spre glorificare. Credincioºii sunt
schimbaþi în mod progresiv (acelaºi cuvânt
pe care Pavel l-a folosit în Rom. 12:2) în
acelaºi chip al Lui, în timp ce manifestã
roada Duhului (Gal. 5:22-23). Asemãnarea
cu Hristos este scopul vieþii creºtine (Ef.
4:23-24; Col. 3:10). Nu este de mirare cã
Pavel a spus cã Noul este superior Vechiului!

3. PUTERE DIN PARTEA LUI DUMNEZEU 
(4:1-15)
Lucrarea noului legãmânt este glorioasã

datoritã siguranþei biruinþei lui Hristos (2:14)
ºi a acþiunii transformatoare a Duhului
(3:18), dar nu este lipsitã de greutãþi. Sub
aspect fizic, cerinþele lucrãrii lui Pavel
pãreau uneori de nesuportat (cf. 1:8; 11:23-27).
Nici problemele spirituale provocate de cei
pe care-i slujea (ex., 2:4) ºi de oponenþii lui
(ex., 2:5) nu erau mai uºoare (cf. 7:5; 11:28-
29). El a reflectat la aceste experienþe în acest
pasaj ºi a arãtat ce l-a susþinut, puterea lui
Dumnezeu (4:7).

4:1. Slujba (diakonia, „slujire“; folosit
ºi în 5:18; 6:3; 8:4; 9:1, 12-13; 11:8) noului
legãmânt i-a fost încredinþatã lui Pavel în ciu-
da trecutului sãu (cf. 1 Cor. 15:9-10; 1 Tim.
1:13) datoritã harului ºi milei lui Dumnezeu
faþã de el. Îndurarea aceasta a continuat
sã-l susþinã în timpul episoadelor dureroase
care i-au marcat lucrarea (cf. 2 Cor. 1:3-11)
ºi l-a ajutat sã depãºeascã sentimentele de

disperare (cf. 7:6). Astfel el a putut scrie: noi
nu cãdem de obosealã (4:1, 16). Expresia
„sã nu se lase“ din Luca 18:1 traduce acelaºi
verb care aici este tradus prin „nu cãdem de
obosealã“. Cu toate cã a fost uneori descura-
jat, marele apostol nu a renunþat niciodatã la
slujire.

4:2. Un motiv de descurajare era starea
neliniºtitoare a bisericii din Corint. Aceasta
era cauzatã de activitãþile apostolilor falºi din
bisericã ºi de pasivitatea creºtinilor. În faþa
unor acuzaþii dure, Pavel a gãsit de cuviinþã
sã se apere înaintea oamenilor care ar fi tre-
buit sã aibã încredere în el. El a parat cu
multã mãiestrie atacurile acuzatorilor lui de
mai multe ori în aceastã epistolã (ex., 1:17;
2:17; 3:1), dar acum se simte obligat sã o facã
din nou (ex., 6:3; 7:3; 10-13). Unii l-au
acuzat cã folosea în mod înºelãtor evanghelia
pentru propriile interese (vicleºug traduce
gr. panourgia, „ºiretenie, înºelãtorie“; în 11:3
cuvântul este folosit în legãturã cu Satan).
Poate cã Pavel s-a gândit la strângerea de
ajutoare (12:16-18; cf. 2:17). Rãspunsul lui
Pavel subliniazã sinceritatea (am lepãdat
meºteºugirile ruºinoase ºi ascunse… prin
arãtarea adevãrului) ºi îndrãzneala (cf.
3:12) care caracterizau proclamarea evan-
gheliei. Spre deosebire de oponenþii lui, el nu
„strica“ („falsifica“) Cuvântul lui Dumne-
zeu. De aceea el era „vrednic sã fie primit“
(cf. 6:4) de alþii ºi de Dumnezeu (cf. cuget în
1:12; 5:11).

4:3-4. Bineînþeles, mulþi oameni, mai
ales evrei (3:14-15), nu au acceptat Evan-
ghelia. Aceasta era acoperitã pentru ei. Dar
Pavel nu schimbã evanghelia pentru ca sã fie
pe gustul ascultãtorilor, aºa cum procedeazã
oponenþii lui (11:4). Evanghelia a fost respin-
sã de oamenii care nu erau capabili ºi nu
doreau sã o accepte (cf. 1 Cor. 1:18; 2:14). Ei
nu au crezut ºi au fost instigaþi în necredinþa
lor de Satan, dumnezeul veacului acestuia
(cf. Ef. 2:2) care, deºi înfrânt de Hristos (Evr.
2:14), continuã sã-ºi menþinã puterea asupra
lumii prezente (1 Pet. 5:8; 1 Ioan 5:19).
Pentru oamenii care au o minte dominatã de
Satan este imposibil sã vadã strãlucind
lumina Evangheliei.

Deci evanghelia nu este obscurã. De
fapt, ea Îl aratã pe Hristos care, fiind chipul
lui Dumnezeu (cf. Col. 1:15), L-a revelat pe
Dumnezeu Tatãl prin cuvintele ºi faptele Lui
(cf. Ioan 1:18; 14:9).

4:5. Hristos este Centrul mesajului lui
Pavel ºi Obiectul preocupãrilor sale. Contrar
a ceea ce spuneau acuzatorii lui Pavel (v. 2),
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el a lucrat pentru progresul cauzei lui Hristos
(pentru Isus) ºi nu a propriilor interese. Isus
era Hristos Cel rãstignit ºi Domnul înviat.
Deoarece Pavel Îl slujea pe Hristos, el slujea
ºi trupului lui Hristos (Ef. 1:22-23). Slujin-
du-i pe corinteni, oricât de nedemni erau, Pa-
vel Îl slujea pe Domnul sãu (cf. Mat. 25:40).

4:6. Motivul pentru care Pavel slujea
biserica ºi proclama în mod deschis evanghe-
lia se datora lucrãrii lui Dumnezeu în viaþa
lui. Aºa cum în lumea creatã, Dumnezeu a
acþionat sã aducã lumina din întuneric (Gen.
1:2-4), tot aºa ºi în lumea spiritualã El aduce
lumina în inimile oamenilor aflaþi în întuneric
(cf. Luca 1:78-79; Fapte 26:18). Aceasta a
fost experienþa lui Pavel pe drumul Damas-
cului, când „a strãlucit o luminã din cer în
jurul lui“ (Fapte 9:3). Confruntat cu Domnul
înviat, el a devenit o fãpturã nouã (cf. 2 Cor.
5:17). Lumina din viaþa credincioºilor este
strãlucirea cunoºtinþei mântuirii lui Dumne-
zeu, o „slavã“ care iradiazã de pe faþa lui
Isus Hristos, care este vizibilã pe faþa Dom-
nului ºi e reflectatã de Pavel (cf. 3:18). Când
oamenii se aflã în întunericul pãcatului, ei nu
Îl cunosc pe Dumnezeu ºi nu experimenteazã
viaþa ºi mântuirea Lui (Ef. 4:18).

4:7. Mesajul mântuirii ºi rezultatele lui
sunt glorioase ºi divine. Prin contrast, purtã-
torul mesajului este doar o persoanã muri-
toare. Contrastul este exprimat de cuvintele:
comoara purtatã în vase de lut. Viaþa lui
Pavel a fost caracterizatã de un profund sen-
timent al propriei nevrednicii, comparatã cu
mãreþia mesajului sãu (cf. Ef. 3:7-9). Dumne-
zeu a dorit sã existe acest contrast pentru ca
nimeni sã nu punã la îndoialã sursa evanghe-
liei ºi aceastã putere nemai pomenitã.
Mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu, nu a
oamenilor (cf. 1 Cor. 2:5; 3:7).

4:8-9. În epistola anterioarã Pavel s-a
comparat pe sine ºi pe tovarãºii lui apostoli
cu „niºte osândiþi la moarte“ (1 Cor. 4:9).
Metafora folositã aici evocã aceeaºi imagine
pentru a prezenta cerinþele lucrãrii, stabilind
un contrast între slãbiciunea umanã ºi
puterea primitã de la Dumnezeu. Contrastul
include suferinþa fizicã (cf. 2 Cor. 1:8-9; 6:5,
9) ºi psihologicã (cf. 6:4, 8; 7:5-6). Expresia
încolþiþi în toate chipurile traduce partici-
piul thlibomenoi, înrudit cu thlipsis („necaz,
apãsare, greutãþi“; cf. 1:4). Este interesant
faptul cã termenii în grea cumpãnã ºi
deznãdãjduiþi traduc douã cuvinte greceºti
similare: aporoumenoi („disperând“) ºi exa-
poroumenoi („disperând complet“). Fãrã
intervenþia lui Dumnezeu, aceste necazuri l-ar
fi zdrobit pe Pavel (cf. 1:8-10).

4:10-11. Paradoxurile din versetele 8-9
aratã contrastul foarte accentuat dintre slãbi-
ciunea care a marcat umilinþa vieþii pãmân-
teºti a lui Isus ºi puterea înãlþãrii Sale cereºti
(13:4). În 1 Corinteni Pavel spune cã esenþa
mesajului sãu este „Hristos cel rãstignit“
(1 Cor. 1:23). În aceastã epistolã el se referã
la propria lui viaþã ca dovadã a acestei umi-
linþe, lucru care îi aduce permanent aminte cã
puterea lui are efectul cel mai mare prin slã-
biciunea umanã (2 Cor. 12:9-10). În trupul
lui propriu el „a purtat“, omorârea Domnu-
lui Isus, adicã, el a suferit intens pentru Isus
ºi a purtat rãnile fizice ale bãtãilor ºi ale unei
împroºcãri cu pietre din pricina lui Isus (cf.
1 Cor. 4:11; 2 Cor. 6:5, 9; 11:23-25; Gal.
6:17). El era totdeauna „dat“ la moarte,
adicã înfrunta permanent pericolul morþii (cf.
2 Cor. 1:9). Pavel a afirmat cã Dumnezeu Îºi
alege deseori oameni slabi care sã-L slujeas-
cã (cf. 1 Cor. 1:26-29). Apoi el ºi-a dovedit
veridicitatea apostoliei pe baza suferinþelor
lui (2 Cor. 11:23-24) ºi a slãbiciunii sale
(11:30; 12:5).

Dar în trupul lui Pavel se „arãta“ de ase-
menea ºi viaþa lui Isus, adicã era evident fap-
tul cã el era viu din punct de vedere spiritual
(cf. 4:16). Prin aceste experienþe el a devenit
tot mai asemãnãtor cu Hristos (3:18).

4:12. Dar deºi Pavel suferea, fapt care,
paradoxal, era benefic pentru el (Fil. 3:10), în
ultimã instanþã motivaþia lui provenea din
exemplul Domnului sãu care ªi-a dat viaþa
pentru alþii (Mar. 10:45; cf. Fil. 2:5-8). Pavel
credea cã suferinþele lui erau un mijloc prin
care Dumnezeu putea lucra printre corinteni
(2 Cor. 1:5-6; cf. Ef. 3:10; 2 Tim. 2:10). La
fel cum Hristos a adus viaþã altora prin sufe-
rinþele ºi moartea Lui, ºi suferinþele lui Pavel
(în el lucreazã moartea [cf. 2 Cor. 4:10-11])
erau un mijloc prin care viaþa spiritualã lucra
în alþii (Col. 1:24).

4:13-14. Ce l-a determinat pe Pavel sã
îndure suferinþele? Rãspunsul se gãseºte în
citatul lui din Psalmul 116:10. Psalmistul s-a
referit la „sudorile mormântului“ (116:3), dar
ºi-a afirmat încrederea cã Dumnezeu îl va
elibera din „moarte“ (116:8). Pavel avea ace-
eaºi încredere, deci putea sã afirme împreunã
cu psalmistul: Am crezut. A doua parte a
citatului, de aceea am vorbit, este preluat
din cuvintele psalmistului despre propria
suferinþã: „Aveam dreptate când ziceam:
«Sunt foarte nenorocit.»“ Pavel nu a citat
aceste ultime cuvinte din Psalmul 116:10.
Dar probabil cã el se aºtepta ca cititorii lui sã
înþeleagã cã în versetele precedente (2 Cor.
4:8-12) ºi în întreaga epistolã el se referã la
propriile lui suferinþe.
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Pavel putea vorbi despre suferinþele ºi
moartea sa pentru cã avea încredere cã
Dumnezeu îl va elibera (cf. 1:9-10). Aceastã
încredere era întemeiatã pe învierea lui
Hristos, Pârga ºi Garanþia învierii tuturor
celor care ºi-au pus credinþa în El (1 Cor.
15:12-19; 1 Tes. 4:14).

4:15. Toate aceste suferinþe pe care le-a
experimentat Pavel erau pentru folosul creº-
tinilor, aºa cum erau ºi corintenii (cf. v. 12).
Cu toate acestea, Pavel precizeazã cã el a
suferit „din pricina lui Isus“ (v. 11). Acest
lucru aratã cum identifica el biserica cu
Hristos. Lucrarea lui Pavel pentru bisericã,
trupul lui Hristos (Ef. 1:22-23), era, de aseme-
nea, o lucrare pentru Hristos (cf. Mat. 25:40).

Harul lui Dumnezeu, bunãtatea ºi bunã-
voinþa Lui nemeritate, se îndreptau spre tot
mai mulþi oameni prin evanghelia predicatã
de Pavel. Cei care au auzit ºi au rãspuns prin
credinþã au primit mântuirea ºi au dat mul-
þumiri lui Dumnezeu (cf. Ef. 1:6, 12, 14). Pe
mãsurã ce tot mai mulþi oameni veneau la
Mântuitorul, „sporeau“ ºi mulþumirile.
Acest verset aratã caracterul dezinteresat al
lucrãrii lui Pavel. Lucrarea lui era spre folo-
sul altora ºi spre slava lui Dumnezeu (cf.
Mar. 12:33), nu a lui proprie.

4. PERSPECTIVA ETERNÃ (4:16-5:10)
Pavel ºtia foarte bine ce înseamnã sã

suferi în lucrarea pentru Hristos. Neliniºtea
lui produsã de negãsirea lui Tit în Troa fãcea
parte din suferinþele lui. Amintirea acestei
experienþe dureroase (2:12-13) ºi a mângâ-
ierii lui Dumnezeu (7:5-6) a dus la inter-
calarea acestor gânduri (2:12-7:4) despre
mãreþia lucrãrii noului legãmânt. Lucrarea
a triumfat în Hristos (2:12-3:6), a fost glori-
oasã datoritã lucrãrii Duhului (3:7-18) ºi a
primit putere de la Dumnezeu (4:1-15). Acum
Pavel trateazã un alt aspect al acestei lucrãri,
perspectiva ei eternã.

4:16. Pavel nu a fost imun faþã de descu-
rajãrile produse în lucrare (1:18). De fapt,
lipsa lui Tit de la întâlnirea din Troa l-a
necãjit foarte mult (2:13; 7:5-6). Era doar una
dintre experienþele sale (ex., 4:8-9; 11:23-29)
care îl oboseau ºi îi aduceau aminte cã e
muritor (4:11). Dar Dumnezeu i-a dat „slujba
aceasta“ (v. 1) ºi Dumnezeu — Fiul biruitor
(2:14), Duhul glorios (3:18) ºi Tatãl puternic
(4:7) — era la lucru. Dumnezeu reprezenta
de asemenea ºi garanþia învierii lui (4:14).
Datoritã tuturor acestor lucruri Pavel nu
„cãdea“ de obosealã (i.e., „nu renunþa“; cf.
v. 1; Luca 18:1).

Era adevãrat, natura sa pãmânteascã ºi
muritoare era tot mai evidentã; omul… de
afarã se trece (cf. 2 Cor. 1:8-9; 4:8-12). Dar
destinul sãu ceresc devenea ºi el tot mai
evident (v. 17-18). Deºi slãbea din punct de
vedere fizic, pe plan spiritual el experimenta
înnoirea (cf. Rom. 12:2; Col. 3:10) lucrãrii
Duhului Sfânt din zi în zi. El devenea tot mai
asemãnãtor cu Hristos (2 Cor. 3:18), un
preludiu a ceea ce va fi (cf. Rom. 8:23; 1 Ioan
3:2).

4:17-18. Unul din mijloacele folosite de
Dumnezeu în acest proces de transformare ºi
înnoire este suferinþa (cf. 1 Pet. 4:1, 13-14).
Pavel a considerat suferinþele pe care le-a
experimentat el, oricât de severe au fost
(2 Cor. 11:23-29), uºoare ºi de o clipã (thlip-
seôs, „apãsãri, greutãþi“; cf. 1:4). Ele nu
reprezentau nimic prin comparaþie cu acea
greutate veºnicã de slavã care va fi a lui
atunci când va fi „împreunã“ cu Isus (4:14)
ºi va fi ca El (1 Cor. 15:49; Fil. 3:21; 1 Ioan
3:2). Acest lucru este uimitor: toate aceste
poveri grele ºi continue erau, a spus el,
„uºoare“ (gr. elaphron înseamnã „uºor în gre-
utate, uºor de purtat“; folosit în NT numai de
douã ori: aici ºi în Mat. 11:30) ºi „de o clipã“
(gr. parautika înseamnã „scurt, pentru un
moment, imediat“). Deºi, aºa cum spune el în
2 Corinteni 1:8, suferinþele lui erau „peste
mãsurã“ (hyperbolçn), greu de îndurat, el
afirmã cã slava viitoare le va depãºi cu mult
(hyperbolçn eis hyperbolçn este lit., „dinspre
extraordinar spre extraordinar“).

Perspectiva eternã ºi speranþa în lucrurile
viitoare l-au sprijinit pe Pavel în mijlocul
suferinþelor temporare care îi marcau lucra-
rea sa. Aºa cum le-a mai amintit corintenilor,
lumea ºi suferinþele ei prezente sunt trecã-
toare (1 Cor. 7:31). Lucrurile care se vãd
(cele materiale) sunt trecãtoare, pe când
cele ce nu se vãd (cele spirituale), sunt veº-
nice. Ceea ce este temporar va fi înlocuit de
„cununa, care nu se poate vesteji, a slavei“
(1 Pet. 5:4), de „slava Sa [a lui Hristos] veº-
nicã“ (1 Pet. 5:10). Din acest motiv, Pavel a
spus cã cei care sunt credincioºi trebuie sã se
uite nu la ceea ce se vede, ci, în mod ironic,
la ceea ce nu se vede. Ceea ce „vede“ omul
interior depãºeºte ceea ce vãd ochii fizici.

5:1. Puþine împãrþiri pe capitole sunt mai
nefericite decât aceasta, pentru cã ceea ce ur-
meazã (5:1-10) adaugã detaliile ideii prezen-
tate în 4:16-18. Necunoaºterea acestui lucru
complicã ºi mai mult aceste versete, care sunt
ºi aºa destul de dificil de interpretat, elimi-
nând constrângerile impuse de context.

2 Corinteni 4:15-5:1
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Pavel s-a referit la „trupul“ sãu muritor
(4:10-11), care „se trece“ (4:16). Acum el
foloseºte o altã comparaþie pentru trupul sãu:
casa pãmânteascã (epigeios, „pe pãmânt“)
îmbãtrânitã a cortului (skçnous) nostru tru-
pesc care se va desface peste puþin timp.
Hristos, în trupul Sãu, a „locuit (eskçnôsen,
lit., „a locuit ca într-un cort, a campat“) prin-
tre noi“ (Ioan 1:14). Din acest motiv perspec-
tiva eternã (2 Cor. 4:17) trebuie menþinutã (al
doilea cuvânt gr. în 5:1 este gar [„pentru“;
trad. în adevãr în COR], prezentând motivul
celor spuse mai înainte). Un trup pãmântesc
este temporar; un trup ceresc este „veºnic“.

Prezentarea trupului ceresc drept o clã-
dire în cer de la Dumnezeu, o casã, care nu
este fãcutã de mânã aduce aminte de cuvin-
tele prin care Isus ªi-a asemãnat trupul Sãu
înviat cu un templu „care nu va fi fãcut de
mâini omeneºti“ (Mar. 14:58). În 2 Corinteni
5:1 avem un rezumat al lucrurilor scrise de
Pavel corintenilor despre natura trupului
înviat (1 Cor. 15:34-54). Afirmaþia plinã de
încredere, ªtim, se baza pe argumentele
prezentate în 1 Corinteni 15.

5:2-4. Pavel a scris despre ochii îndrep-
taþi nu „la lucrurile care se vãd, ci la cele ce
nu se vãd“ (4:18). Aceste versete exprimã
acelaºi sentiment. Viaþa actualã a lui Pavel
„se trece“ (4:16) ºi el se confruntã cu „moar-
tea“ (4:11-12). Folosind o figurã de stil (o
metonimie, prin care efectul [suspinele] este
înlocuit de cauzã [suferinþa]), Pavel a spus
de douã ori cã gemem (5:2, 4; cf. Rom.
8:22-23). Dar într-o zi, când locaºul nostru
ceresc (2 Cor. 5:2, 4) va fi primit, toate geme-
tele ºi „apãsãrile“ vor lãsa locul râsului ºi
bucuriei (cf. Luca 6:21; 1 Cor. 15:51-55). Ce
este muritor va fi înghiþit de viaþã în trupu-
rile spirituale nemuritoare ºi nepieritoare din
cer (Fil. 3:21). Pentru Pavel viaþa lui muri-
toare prezentã era ca lipsa hainelor, marcatã
de umilire ºi privaþiuni. Cine sã îºi concen-
treze toatã atenþia asupra stãrii abjecte dacã îl
aºteaptã o glorie eternã (2 Cor. 4.17-18)?

Un numãr de comentatori ºi teologi au
considerat cã aceste versete vorbesc despre o
„stare intermediarã“, o perioadã dintre moar-
te ºi înviere. Aceastã concepþie duce la una
din urmãtoarele douã alternative: (1) Credin-
cioºii morþi (cu toate cã sunt conºtienþi) sunt
fãrã trup în timp ce aºteaptã trupurile înviate,
sau (b) credincioºii morþi (cu toate cã sunt
conºtienþi) primesc un „trup intermediar“
care diferã de trupurile înviate pe care
urmeazã sã le primeascã. (Conform oricãreia
dintre aceste douã alternative despre starea

intermediarã, Pavel a sugerat cã el spera sã
trãiascã pânã la revenirea lui Hristos, astfel
încât sã nu treacã printr-o „stare intermedi-
arã“.) Dar aceste concepþii nu se pot deduce
din acest text. Pavel se gândeºte numai la douã
stãri începând din 4:16, starea temporarã ºi
cea eternã. De aceea introducerea celei de a
treia stãri este puþin plauzibilã. Din versetul
5:4 pare clar cã prin expresiile a fi în cortul
acesta (cf. 2 Pet. 1:13) ºi desbrãcaþi, Pavel
se referã la caracterul muritor al omului, în
timp ce prin expresia sã fim îmbrãcaþi cu
trupul celãlalt, se referã la nemurire, fãrã a
specifica existenþa unei faze intermediare.

5:5. Aceastã stare prezentã muritoare,
oricât ar fi de neliniºtitoare, nu este lipsitã de
un scop. Aºa cum scrie Pavel, muritorii
obiºnuiþi, la fel ca vasele obiºnuite de lut,
sunt mijloacele prin care Dumnezeu Îºi ma-
nifestã, prin contrast, puterea Sa care întrece
orice putere (4:7). 

La fel de încurajatoare este realizarea
faptului cã în viaþa fiecãrui creºtin Dumnezeu
a început un proces de transformare care va
culmina într-o zi în posedarea unui trup
ceresc ºi în asemãnarea perfectã cu Hristos.
Certitudinea împlinirii este arvuna Duhului.
Prezenþa ºi lucrarea de transformare a Duhu-
lui (3:18) reprezintã începutul ºi încheierea
mântuirii pline de har a lui Dumnezeu (Rom.
8:23; Ef. 4:30). (Un comentariu al cuvântului
„arvuna“ se gãseºte la explicarea termenului
arrabôn la 2 Cor. 1:22.)

5:6-8. Având aceastã perspectivã, Pavel
putea fi plin de încredere (5:6, 8; cf. 7:16)
ºi încurajat (cf. 4:1, 16), chiar în perioada
aceasta când era muritor. Aceste versete
(5:6-8) reiau tema discutatã în 4:16-18. A fi
acasã în trup înseamnã a locui în „casa
pãmânteascã a cortului… trupesc“ (5:1), a
„cãdea de obosealã“ în exterior (4:16), a te
afla într-o stare muritoare departe de Dom-
nul, de prezenþa Lui imediatã (cf. 1 Cor.
13:12).

Ceea ce l-a susþinut pe Pavel era cunoaº-
terea faptului cã era vorba doar de o stare
temporarã ºi tranzitorie (2 Cor. 4:18). El era
preocupat nu de prezent, ci de condiþiile
viitoare, nu de cele ce se vedeau, ci de cele ce
nu se vedeau. A trãi astfel însemna cã um-
blãm prin credinþã, nu prin vedere, adicã
trãim în lumina realitãþilor finale, nu a celor
imediate (cf. Rom. 8:24-25), ascultãm de
poruncile lui Dumnezeu, în ciuda necazurilor
pe care le aduce aceastã ascultare (ex., 2 Cor.
11:23-29). Aºa era viaþa lui Pavel. Dacã
hotãrârea ar fi fost a lui, el ar fi folosit ocazia

2 Corinteni 5:2-8

555

2Corinteni.qxd  04.01.2005  22:06  Page 555



pentru a pãrãsi aceastã viaþã de pelerin ºi a
ajunge acasã la Domnul (Fil. 1:21-23). Dar
constrângerile misiunii încredinþate lui l-au
determinat sã continue lucrarea (cf. Fil. 1:24;
Ef. 3:1-13).

5:9-10. Motivaþia perseverenþei lui Pavel
era scopul lui de „a-I fi plãcut“ Domnului sãu
(cf. Gal. 1:10; Col. 1:10), o dorinþã în timpul
ºederii lui pe pãmânt (rãmânem acasã) care
nu se va diminua în cer (departe de casã; cf.
2 Cor. 5:6).

Un factor care l-a determinat pe Pavel
sã-ºi propunã acest scop a fost cunoaºterea
faptului cã într-o zi va fi evaluat de Stãpânul
sãu. El dorea sã-I fie plãcut ºi sã-L audã
spunându-i: „Bine, rob bun!“ (Luca 19:17).
În epistola lui anterioarã Pavel a vorbit des-
pre aceastã judecatã (1 Cor. 3:12-15), referin-
du-se mai ales la învãþãtorii creºtini (1 Cor.
4:1-5). Acum el spune cã toþi creºtinii vor fi
evaluaþi înaintea scaunului de judecatã al
lui Hristos (cf. Rom. 14:12), judecatã ce va
avea loc dupã Rãpirea Bisericii. Credincioºii
vor fi recompensaþi pentru toate lucrurile pe
care le-au fãcut în vieþile lor pãmânteºti
(când trãia în trup). Binele va duce la un
rezultat (cf. 1 Cor. 4:5; Ef. 6:8) ºi rãul (phau-
lon, „lipsit de valoare“) va duce la alt rezultat
(1 Cor. 3:15; Col. 3:25). Aici nu este vorba de
mântuire. Destinul etern al celor judecaþi
atunci nu va fi determinat pe baza acestei
judecãþi din faþa scaunului de judecatã al lui
Hristos. Mântuirea este prin credinþã (Ef. 2:8-
9), dar faptele acestei credinþe (1 Tes. 1:3)
vor fi evaluate.

Aceastã perspectivã a zilei judecãþii ºi a
eternitãþii a avut un efect salutar asupra lui
Pavel. L-a ajutat sã persevereze în faþa
greutãþilor (1 Cor. 7-12) ºi i-a oferit motivaþia
de a fi credincios în îndeplinirea lucrãrii sale
(5:11; cf. 1 Cor. 4:2-4).

5. MESAJUL RECONCILIERII (5:11-6:2)
Prezentarea lucrãrii fãcutã de Pavel a

atins subiectul lucrãrii lui Hristos (2:12-3:6),
a Duhului (3:7-18) ºi a Tatãlui (4:1-15). De
asemenea, el a vorbit despre perspectiva eter-
nã necesarã pentru îndeplinirea cu eficienþã
a lucrãrii (4:16-5:10). Acum el se ocupã de
miezul acestei lucrãri, mesajul.

5:11-12. Deºi Pavel ºtia cã mântuirea ºi
destinul sãu etern erau obþinute prin credinþa
în Hristos (Ef. 2:8-9), gândul cã va sta într-o
zi înaintea Mântuitorului sãu (2 Cor. 5:10)
îl umplea de reverenþã. Acest gând l-a deter-
minat pe Pavel sã experimenteze frica de
Domnul, care constituia motivaþia slujirii lui

(cf. Mat. 10:28). Scopul lucrãrii sale era sã-i
„înduplece“ (GBV) pe oameni sã se împace
cu Dumnezeu (2 Cor. 5:20).

Apãrarea personalã care urmeazã (v. 11-
12) aratã cã Pavel a întâmpinat opoziþie în
îndeplinirea misiunii lui. Este evident faptul
cã mesajul unui creºtin este strâns legat de
viaþa ºi lucrarea sa (1 Tes. 1:5); cele douã
aspecte sunt foarte greu de separat. Deoarece
este aºa, Pavel s-a vãzut constrâns sã-ºi justi-
fice ºi sã-ºi apere comportamentul pentru ca
oamenii sã-i asculte mesajul. El a folosit ace-
eaºi tacticã pe care a mai folosit-o în aceastã
epistolã, susþinând în faþa lui Dumnezeu cã
motivele lui erau sincere (cf. 2 Cor. 1:12, 23)
ºi i-a chemat pe corinteni sã confirme acest
lucru pe baza experienþelor lor cu el (cf. 1:14;
4:2).

Apostolul, spre deosebire de oponenþii
sãi, nu preþuia scrisorile de recomandare
exterioare sau asocierile cu diverºi oameni
(3:1-2; cf. 5:16a). Autenticitatea mesajului
sãu era doveditã nu de caracterul exterior al
Legii, ci de cel interior al Duhului (3:3; cf.
Rom. 2:28-29). De asemenea, el nu era preo-
cupat de propria lui reputaþie printre corinteni
(cf. 1 Cor. 3:21; Gal. 1:10; 1 Tes. 2:6). Preo-
cuparea lui era acceptarea mesajului sãu. El
credea cã era obligatoriu sã fie considerat un
slujitor al lui Hristos, astfel încât mesajul sãu
sã fie considerat mesajul lui Dumnezeu (cf.
1 Cor. 4:1). Dacã ei aveau un temei de laudã
(„exultau“) în privinþa lui, mesagerul, atunci
ei puteau rãspunde lui însuºi ºi oponenþilor
lui, care preþuiau exteriorul (ce este în
înfãþiºare), nu interiorul omului (ce este în
inimã; cf. 1 Sam. 16:7).

5:13. Pentru a-ºi susþine sinceritatea,
Pavel era dispus sã fie considerat un nebun
(cf. 11.16-17, 21). Cine ar fi fost atât de nepã-
sãtor faþã de propria fiinþã (cf. 1 Cor. 4:9-13),
decât cel care ºi-a ieºit din minþi („nebun“;
cf. 11:23; Mar. 3:21). Ar fi fost dispus un om
întreg la minte sã înfrunte o mulþime furioasã
care dorea sã-l distrugã (Fapte 19:30; 21:35-
40)? Cine ar fi fost atât de nebun încât sã se
întoarcã într-un oraº unde cu puþin timp
înainte a fost împroºcat cu pietre ºi târât afarã
(Fapte 14:19-20)? Numai un om devotat
complet lui Dumnezeu ar fi fost atât de puþin
preocupat de propria persoanã. Un astfel de
om era Pavel.

Dar corintenii cunoºteau de asemenea
foarte bine partea sincerã, „sãnãtoasã“ a lui
Pavel învãþãtorul (Fapte 18:11) ºi tatãl iubitor
(1 Cor. 4:14-16). Indiferent cum îl conside-
rau corintenii, nebun sau nu, lucrarea lui era
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lipsitã de egoism: pentru voi suntem. Pavel
a expus în propriile cuvinte întreaga Lege:
iubirea lui Dumnezeu cu toatã inima, sufletul
ºi mintea ºi iubirea aproapelui ca pe sine
însuºi (Mar. 12:26-31).

5:14-15. De ce trãia Pavel astfel (v. 13)?
Deoarece Hristos a trãit aºa (cf. Mar. 3:21).
Deºi avea prerogativele divine, El a fost dis-
pus sã Se întrupeze ºi a urmat calea ascultãrii
pânã la cruce (Fil. 2:6-8), murind pentru toþi
(nu numai pentru cei aleºi, cum susþin unii;
cf. 1 Tim. 2:6; Evr. 2:9; 1 Ioan 2:2). Pavel a
fost identificat cu Isus în moartea ºi învierea
Sa (Rom. 6:3-4; Gal. 2:20). Pavel a trãit
având acelaºi spirit de renunþare lipsitã de
egoism ca ºi Domnul lui. Dragostea lui
Hristos, care l-a convertit, acum îl determina
la acest mod de viaþã (cf. 1 Ioan 3:16).

Mai târziu, când a discutat despre misi-
unea sa de împãcare a oamenilor cu Dumne-
zeu (2 Cor. 5:18-19), Pavel a abordat pe larg
implicaþiile istorice ºi obiective ale ispãºirii
lui Hristos. Preocuparea lui în acele versete a
fost aplicarea subiectivã a lucrãrii obiective a
Mântuitorului. Toþi cei care beneficiau prin
credinþã de foloasele sacrificiului lui Hristos
(ºi care acum trãiesc) trebuie sã trãiascã
altruist ºi sã participe la lucrarea de recon-
ciliere dintre om ºi Dumnezeu. Ei trebuia sã
nu mai trãiascã pentru ei înºiºi, ci pentru
El. Pavel proceda aºa; de aceea corintenii tre-
buia sã se laude cu el (v. 12).

5:16. În urma mântuirii sale, Pavel nu
mai evalua oamenii conform unor criterii
exterioare. Din cuvintele lui se poate deduce
faptul cã aºa evaluau oponenþii lui ºi, într-o
anume mãsurã, cei influenþaþi de ei (v. 12).

Acest lucru a fost valabil odinioarã ºi în
cazul lui Pavel. ªi el se opusese lui Hristos
ºi urmaºilor Lui (Fapte 22:4-5; 1 Cor. 15:9)
pentru cã L-a cunoscut pe Hristos în felul
lumii (lit., „conform firii pãmânteºti“; cf.
2 Cor. 1:12). El avea informaþii despre Isus,
dar nu era acelaºi lucru cu a crede în El.
Informaþiile despre Isus nu transformã un om
egocentric într-un om lipsit de egoism (5:15).
Numai convertirea poate produce aceastã
transformare, aºa cum s-a întâmplat cu Pavel
(Fapte 9:1-20).

5:17. Nimeni nu putea mai bine decât
Pavel sã mediteze la aceastã schimbare decât
Pavel însuºi, care s-a transformat dintr-un
persecutor al lui Hristos într-un propovãdu-
itor al lui Hristos (Fapte 9:5, 20-22). El era în
Hristos (o expresie folositã de  mai multe ori
de Pavel în epistolele lui pentru a vorbi
despre relaþia spiritualã a credinciosului cu

Hristos) pentru cã a crezut mesajul evan-
gheliei ºi s-a identificat prin credinþã cu
Hristos (2 Cor. 5:14-15; cf. Rom. 6:3-4; Gal.
2:20; 6:14). A fi în Hristos înseamnã a fi o
fãpturã nouã (cf. Gal. 6:15). Aceastã fiinþã
nouã este creatã de Duhul Sfânt, Agentul re-
generãrii (Tit. 3:5) ºi Dãtãtorul naºterii divine
(Ioan 3:3, 6-8). Noua creaþie a lui Dumnezeu,
începutã în fiecare om care crede în Hristos
se va împlini într-o zi la scarã universalã
(Apoc. 2:4-5). Cele vechi, viaþa de sclavie
faþã de sine ºi faþã de pãcat, s-au dus (2 Cor.
5:16; cf. Rom. 6:6-14; Ef. 4:22; Col. 3:9).
Lucrurile noi, viaþa de devotament faþã de
Hristos, se referã la atitudinile ºi faptele noi
ale omului regenerat (cf. 2 Cor. 5:14-15;
Rom. 6:4; Ef. 4:23-5:2).

5:18-19. La fel ca primul act de creare (a
universului), noua creaþie a fost iniþiatã de
Dumnezeu: toate lucrurile acestea sunt de
la Dumnezeu (cf. 4:6; 1 Ioan 4:10). De ase-
menea, la fel ca la prima creaþie, noua creaþie
devine realitate prin lucrarea lui Hristos (cf.
Col. 1:16). Moartea lui Hristos pe cruce face
posibilã reconcilierea omenirii cu Dumnezeu
(Rom. 5:10-11). Reconcilierea înseamnã
îndepãrtarea ostilitãþii rãzvrãtite ºi pãcãtoase
a omenirii împotriva lui Dumnezeu (Rom.
5:10). Aceasta este una dintre extraordinarele
acþiuni ale Dumnezeirii pentru un om atunci
când acesta crede în Hristos pentru a fi mân-
tuit de pãcatele sale. Pentru cã Hristos a pur-
tat pãcatul omenirii pe cruce (1 Pet. 2:24), El
a fãcut posibilã pacea (Ef. 2:11-19). Oamenii
nu mai trebuie sã se afle sub mânia lui Dum-
nezeu (Rom. 5:9). Având încredere în lucra-
rea de „împãcare“ a lui Hristos, oamenii trec
de la mânia lui Dumnezeu la binecuvântãrile
lui Dumnezeu (Fapte 16:30-31; Rom. 8:1) ºi
de la moartea spiritualã la viaþa spiritualã
(Ioan 5:24; Ef. 2:1, 5). Atunci pãcatele lor
nu mai sunt „þinute“ în socotealã, imputate,
pentru cã Hristos le-a luat asupra Lui (2 Cor.
5:21; 1 Pet. 2:24; 3:18). Aceasta este comoa-
ra evangheliei pe care o propovãduia Pavel
(2 Cor. 4:7), propovãduirea acestei împã-
cãri (5:19) fãcutã prin slujba (cf. 4:1) împã-
cãrii (5:18).

5:20. Puþine versete rezumã mai pre-
cis lucrarea ºi mesajul lui Pavel (cf. Fapte
26:16-18). Aºa cum Hristos a predicat pacea
tuturor oamenilor (Ef. 2:17) pe baza lucrãrii
pe care urma sã o ducã la îndeplinire (Ef.
2:16), Pavel a continuat sã propovãduiascã
acest mesaj în locul Lui. Cel mai apropiat
reprezentant al mesajului împãcãrii lui
Dumnezeu a fost Pavel, a cãrui lucrare este
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împãrtãºitã de cei care sunt „în Hristos“
(2 Cor. 5:17, 19). Toþi credincioºii trebuie
sã-L slujeascã pe Hristos ca trimeºi împu-
terniciþi ai Sãi. Mesajul lui Pavel nu a fost
un anunþ superficial, ci o pledoarie plinã de
pasiune („pe oameni cãutãm sã-i încredin-
þãm“ [v. 11]) adresatã lumii în Numele lui
Hristos: Împãcaþi-vã cu Dumnezeu! (cf.
1 Tim. 2:3-4).

5:21. Acum Pavel prezintã succint baza
mesajului sãu. Crucea rezuma dragostea lui
Dumnezeu (Ioan 3:16) ºi a lui Hristos (Ioan
15:13; Rom. 5:8). Mântuitorul era complet
fãrã pãcat: n-a cunoscut nici un pãcat. El
era „fãrã pãcat“ (Evr. 4:15) ºi „în El nu este
pãcat“ (1 Ioan 3:5). El a luat asupra Sa pãca-
tul lumii (Ioan 1:29; 1 Pet. 2:24; 1 Ioan 2:2).
Dumnezeu L-a fãcut pãcat pentru noi (cf.
Is. 53:4-6, 10). Pãcatele lumii au fost puse
asupra Lui astfel încât, în schimb, neprihã-
nirea Lui sã poatã fi datã celor care au
încredere în El (Rom. 5:17) ºi deci se aflã în
El. Acest dar al neprihãnirii se poate obþine
numai prin credinþã (Rom. 3:22; 6:23; Ef.
2:8-9; Fil. 3:9).

6:1. Cum era posibil ca membrii bisericii
din Corint sã fi primit în zãdar harul lui
Dumnezeu? O cale sigurã era sã nu creadã
mesajul transmis de Pavel în 5:21. Apostolii
falºi din Corint predicau un mesaj diferit de
mesajul lui Pavel (11:4). Dacã ei erau iudai-
zatori (cf. 3:7-11; 11:22), atunci ei negau
mesajul lui Pavel despre neprihãnirea lui
Dumnezeu care se obþine numai prin cre-
dinþã. A crede într-o evanghelie trunchiatã
însemna a crede „în zãdar“ (cf. 1 Cor. 15:2).
Pavel avea motive sã creadã cã unii din Co-
rint au procedat aºa (2 Cor.11:2-3). „Zãdar“
traduce cuvântul kenon („gol, fãrã conþinut,
fãrã rezultat, inutil“; cf. 1 Cor. 15:14, 58; Gal.
2:2; Fil. 2:16; 1 Tes. 3:5).

6:2. Citatul lui Pavel din Isaia 49:8 era
o respingere a iudaizatorilor care doreau sã
impunã Legea mozaicã ca mijloc al obþinerii
neprihãnirii. În Isaia Dumnezeu a anunþat cã
mântuirea va fi oferitã tuturor nu numai
încãpãþânatului Israel, ci tuturor neamurilor
(Is. 49:6). Citatul subliniazã faptul cã „mân-
tuirea“ este iniþiativa lui Dumnezeu: te-am
ascultat… te-am ajutat. Isus a inaugurat
acest mesaj al harului lui Dumnezeu în lu-
crarea Sa (Luca 4:18-21) ºi Pavel l-a comuni-
cat. Ziua mântuirii este Epoca prezentã a
Harului. Pavel i-a îndemnat pe corinteni sã
nu respingã cu dispreþ acest har întorcându-se
la legalismul iudaic (cf. 2 Cor. 3:12-16; Gal.
3:1-6). A proceda aºa ar fi însemnat sã „fi

primit în zãdar harul lui Dumnezeu“ (2 Cor.
6:1).

6. SEMNELE LUCRÃRII (6:3-10)
Pavel a început o apãrare a lucrãrii sale

în 5:11-14, apãrare care l-a dus apoi la o
explicare a mesajului sãu (5:12-21). Acum el
revine la subiectul lucrãrii sale ºi la proble-
mele ei (6:3-10).

Pavel subliniazã cã membrii bisericii din
Corint ar fi trebuit sã-i evalueze pe lucrãtorii
lor nu dupã scrisorile de recomandare exte-
rioare (3:1), dupã modul în care ei se reco-
mandau singuri (10:18) sau dupã trecutul lor
religios (11:22), ci dupã mãrturia interioarã
a Duhului (cf. Rom. 2:28-29). Acum el
sugereazã cã existã într-adevãr scrisori de
acreditare externe care reprezintã semnele
unui lucrãtor, dar ele nu seamãnã deloc cu
cele la care se gândeau corintenii sau pe care
se strãduiau sã le aibã oponenþii lui. Semnele
doveditoare ale lucrãrii lui Pavel erau sufe-
rinþele lui de slujitor ºi puterea lui Dumnezeu
care l-a susþinut ºi l-a întãrit în îndeplinirea
lucrãrii sale (cf. 2 Cor. 4:8-10). Erau semnele
valide de acreditare ale celor ce sunt „sluji-
tori ai lui Dumnezeu“ (6:4; cf. 11:16-12:10;
1 Cor. 4:9-13; Gal. 6:17).

6:3. Pavel era preocupat mai mult de a-
pãrarea „slujbei“ (diakonia, „slujire“; cf. 4:1)
decât de apãrarea propriei persoane. Pentru a
realiza acest lucru el a evitat cu scrupulozi-
tate orice acþiune care ar fi putut sã-i afecteze
lucrarea sa de ambasador al lui Hristos (5:20)
ºi de lucrãtor împreunã cu Dumnezeu (6:1).
Desigur cã Pavel ºtia cã mesajul crucii îi va
ofensa pe mulþi (2:6; 1 Cor. 1:18). Mai ºtia ºi
faptul cã mulþi îl considerau nebun (cf. 2 Cor.
11:16). Dar el nu voia ca un comportament
bazat pe interesele sale personale sã devinã o
pricinã de poticnire care sã aducã dispreþ
asupra lui Dumnezeu sau sã-i distrugã spiri-
tual pe ceilalþi creºtini. (Prilej de poticnire
provine din gr. proskopçn; în 1 Cor. 8:9 „o
piatrã de poticnire“ traduce proskomma, un
sinonim al cuvântului din 2 Cor. 6:3).

6:4-5. În calitate de slujitori (diakonoi;
cf. „slujire“ [diakonia] din v. 3) ai lui Dum-
nezeu, Pavel ºi tovarãºii lui de lucrare au
înfruntat multe încercãri fãrã se gândeascã la
soarta lor. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu ei au
avut multã rãbdare (hypomonç, „statorni-
cie“, folosit ºi în 1:6; cf. 4:7-9). Acestea erau
„scrisorile de recomandare“ pe care ar fi tre-
buit sã le cearã corintenii pentru acreditarea
lucrãtorilor lor (cf. 3:1; 5:12). Pavel a enu-
merat nouã încercãri, în seturi de câte trei
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(6:4-5). Apoi el a menþionat nouã calitãþi
interioare (v. 6-7), urmate de nouã perechi de
paradoxuri (v. 8-10). În 11:22-27 el prezintã
grupe de câte patru. În primul rând, el a men-
þionat greutãþile de ordin general: necazuri
(thlipsesin; cf. 1:4), nevoi ºi strâmtorãri
(lit., „spaþii înguste“, i.e., situaþii în care
aveai puþine alternative). Apoi apostolul a
prezentat trei tipuri specifice de persecuþie pe
care le-a întâlnit în lucrarea sa: bãtãi (cf.
1 Cor. 4:11; 2 Cor. 6:9; 11:23-24; Gal. 6:17),
temniþe ºi rãscoale. El a avut parte de toate
aceste trei tipuri de probleme în Filipi (Fapte
16:19-23). Al treilea grup prezintã constrân-
geri pe care el le-a acceptat ca parte a lucrãrii.
El nu fugea de osteneli („muncã grea“, NIV
— n.tr.; 1 Cor. 4:12; Fapte 18:3-4) ºi nu era
strãin de vegheri („nopþi nedormite“, NIV —
n.tr.; 2 Cor. 11:27) sau de posturi (1 Cor.
4:11; 2 Cor. 11:27).

6:6. Pavel a prezentat în compensaþie
alãturi de cele nouã tipuri de încercãri (în trei
triade) nouã calitãþi interioare. Primele opt
sunt prezentate în patru cuplete. Curãþie se
referã la neprihãnirea practicã, iar înþelep-
ciune desemneazã cunoaºterea practicã ce
se manifestã prin sensibilitate în relaþiile cu
ceilalþi. Îndelungã rãbdare (makrothymia,
lit., „stãpânire de sine de lungã duratã“) este
capacitatea de a suporta nedreptãþile intenþio-
nate sau neintenþionate ale celorlalþi, fãrã a se
rãzbuna (cf. Gal. 5:22; Ef. 4:2; Col. 1:11;
3:12; 2 Tim. 4:2; Iac. 5:10). Iar prin bunãtate
(chrçstotçti; cf. Gal. 5:22; Col. 3:12) Pavel
se referã la dragostea în acþiune.

Expresia prin Duhul Sfânt poate fi o
metonimie, o figurã de stil prin care cauza
înlocuieºte efectele. Dacã este aºa, atunci
Duhul Sfânt reprezintã ceea ce produce El,
adicã roada spiritualã (Gal. 5:22-23) sau ceea
ce controleazã El (Ef. 5:18). O altã posibili-
tate este ca expresia (en pneumati hagiô) sã
fie tradusã prin „într-un duh de sfinþenie“
pentru a descrie atitudinea devotatã a lui
Pavel. El spera ca aceastã dragoste (cf. Rom.
12:9) neprefãcutã (anypokritô, lit., „fãrã
ipocrizie“; cf. „credinþã neprefãcutã [anypo-
kritou]“ în 1 Tim. 1:5) a lui sã fie evidentã
pentru cititorii sãi ºi ca ei sã aibã o atitudine
similarã (2 Cor. 6:12-13).

6:7. Lucrarea apostolului a progresat
datoritã resurselor lui. El a propovãduit evan-
ghelia prin cuvântul adevãrului (4:2) ºi s-a
bazat pe puterea lui Dumnezeu în persoana
Duhului pentru rezultate (10:4; cf. 1 Cor. 2:4-
5). Bazându-se în întregime pe Dumnezeu,
Pavel era înarmat cu armele de lovire ºi de
apãrare pe care le dã neprihãnirea pentru

a respinge atacurile adversarilor ºi a-i pune
pe fugã (cf. 2 Cor. 10:3-6; Ef. 6:11-18; Iac.
4:7).

6:8. Folosind nouã paradoxuri (v. 8-10),
Pavel a vorbit despre reacþiile diferite faþã de
lucrarea sa (8-9a), despre propria lui reacþie
la opoziþie (v. 9b-10a) ºi despre rezultatele
muncii sale (v. 10b, c). Unii care au crezut
l-au primit pe Pavel ca pe Hristos Însuºi
(Gal. 4:14), dar în cele mai multe cazuri el a
înfruntat insulte ºi ocarã (1 Cor. 4:10; 1 Tes.
2:2). El a fost calomniat de cei din afarã
(1 Cor. 4:13) dar ºi de unii din bisericã
(Rom. 3:8), care îl vorbeau de rãu. El ºi
tovarãºii sãi spuneau adevãrul, fiind apostoli
autentici, dar unii îi considerau niºte înºelã-
tori. De aceea a crezut de cuviinþã sã-ºi apere
lucrarea împotriva calomniei oponenþilor
(1 Cor. 9:9:1-2; 2 Cor. 10:7).

6:9. Pavel a spus cã erau necunoscuþi,
probabil în sensul cã oamenii nu-l recunoº-
teau pe el ºi nici lucrarea lui. Dar ei erau bine
cunoscuþi de Dumnezeu (2 Tim. 2:19). Cu
toate cã „mureau“ (cf. 2 Cor. 1:8-9; 4:10-11;
11:23), iatã cã trãiau (cf. 1:10; 4:16) ºi cu
toate cã erau pedepsiþi (6:5; 11:23-25), nu
erau omorâþi. El a suportat aceste necazuri
pentru cã Dumnezeu l-a susþinut (cf. 4:7-9).

6:10. O astfel de viaþã nu pare a duce
decât la tristeþe. Dar datoritã încrederii în
Dumnezeu Pavel ºi tovarãºii lui de lucru erau
totdeauna… veseli (cf. Fapte 16:23-25; Fil.
4:4). Fiind sãraci ºi lipsiþi de lucrurile mate-
riale necesare existenþei (cf. 1 Cor. 4:11), ei
îi puteau „îmbogãþi“ pe mulþi (Ef. 3:8) cu
valori spirituale. Chiar dacã nu avea nimic
din punct de vedere material, el avea toate
lucrurile din punctul de vedere al bine-
cuvântãrilor spirituale (1 Cor. 3:21-23; Ef.
1:3).

7. REACÞIA ANTICIPATÃ (6:11-7:16)
În aceastã secþiune Pavel adunã toate

aspectele discuþiei sale despre lucrarea sa în
biserica din Corint. El îºi justificã schimbarea
planurilor prin dragostea sa pentru ei (1:12-
2:11). Apoi ºi-a prezentat lucrarea apos-
tolicã, arãtând contrastul dintre propria lui
lipsã de putere ºi omnipotenþa lui Dumnezeu
(2:12-6:10). Pavel nu urmãrea propriile inte-
rese, ci dorinþa lui era de a produce schimbãri
în biserica din Corint. El dorea ca biserica, pe
lângã acceptarea lucrãrii ºi mesajului sãu, sã
respingã influenþa oponenþilor sãi, apostolii
falºi. Nu este ultimul cuvânt al lui Pavel în
aceastã privinþã (cf. cap. 10-13), dar a fost un
început în forþã.
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6:11-13. Orice defect ar fi avut Pavel,
disimularea nu era unul dintre ele. Candoarea
în vorbire ºi manifestarea fãrã rezerve a
afecþiunii (nu sunteþi la strâmtoare în noi;
splanchnois; cf. 7:15; Fil. 1:8; 2:1; Col. 3:12;
Filim. 7, 12, 20; 1 Ioan 3:17) au caracterizat
epistola pânã acum (ex., 2 Cor. 2:3-4). Apos-
tolul a urmãrit reciprocitatea din partea Co-
rintenilor. Rareori Pavel se adresa pe nume
cititorilor sãi în mijlocul unei epistole. De
exemplu, când a fost îngrijorat de decãderea
spiritualã a bisericilor din Galatia, el i-a mus-
trat aspru adresându-li-se pe nume (Gal. 3:1).
Pe de altã parte, când ºi-a amintit de sprijinul
fidel al bisericii din Filipi în primele zile ale
lucrãrii sale ºi în timpul întemniþãrii sale, el
le-a spus pe nume (Fil. 4:15). Amestecând
frustrarea cu afecþiunea, Pavel a procedat la
fel ºi în cazul corintenilor, salutându-i ºi
cerându-le sã-i rãspundã cu aceeaºi dragoste
generoasã (vã vorbesc ca unor copii ai mei
— lãrgiþi-vã ºi voi; cf. 2 Cor. 7:2-3).

6:14-15. Ce i-a împiedicat pe corinteni
sã-i rãspundã  lui Pavel aºa cum i-a îndemnat
el, cu dragoste ºi sinceritate (v. 13)? Rãs-
punsul: concurenþa rivalilor lui la afecþiunea
ºi devotamentul corintenilor. Cu toate cã
versetele 14-15 se aplicã deseori diverselor
tipuri de alianþe (ex., cãsãtorii mixte, asocieri
nepotrivite în afaceri), principala alianþã la
care s-a gândit Pavel a fost probabil eclesio-
logicã. Rivalii sãi puteau fi închinãtorii la
idoli (cf. 1 Cor. 10:14) sau, mai probabil,
apostoli falºi (cf. 2 Cor. 11:2-4). În mustrãri
sau în manifestarea dragostei, Pavel era la fel
de candid (cf. 6:11).

Soluþia dilemei era separarea corintenilor
de apostolii falºi. Oricare a fost evaluarea
poziþiei lor spirituale, cea proprie sau a al-
tora, Pavel îi considera pe apostolii falºi
necredincioºi (cf. 11:13-15), iar corintenii
trebuia sã se separe de ei. Dar Pavel nu le-a
cerut creºtinilor sã nu aibã nici un fel de
contact cu necredincioºii. Anterior el a de-
monstrat absurditatea acestei poziþii (1 Cor.
5:9-10). Dar necredincioºii religioºi îi puteau
abate pe credincioºi de la „curãþia ºi credin-
cioºia care este faþã de Hristos“ (2 Cor. 11:3)
ºi acest lucru îl îngrijora mult pe Pavel. Un
credincios poate fi „înjugat“ numai cu
Hristos (Mat. 11:29-30).

Pentru a exemplifica, Pavel a pus cinci
întrebãri retorice (2 Cor. 6:14-16), folosind
cinci antiteze pentru a arãta marea diferenþã
dintre împãrãþia lui Hristos ºi împãrãþia lui
Satan (cf. Col. 1:13). Belial (gr. Beliar este o
variantã) reprezintã transliterarea cuvântului

din Vechiul Testament care înseamnã „per-
soanã fãrã valoare“. În greacã sensul a ajuns
sã fie de „persoanã care nu se supune legilor“.
Cuvântul era folosit pentru Satan, fiinþa cea
mai lipsitã de valoare ºi cea mai nesupusã
legii.

6:16. A cincia întrebare retoricã a lui
Pavel reprezintã tranziþia spre pasajul în care
el citeazã mai multe versete din Vechiul Tes-
tament. Efectul lor cumulativ susþine îndem-
nul lui Pavel (v. 14a). Biserica este Templul
lui Dumnezeu (cf. 1 Cor. 3:16) unde locuiesc
Duhul lui Dumnezeu ºi Hristos (cf. Mat.
28:19-20; Ef. 2:22). Promisiunea lui Dum-
nezeu de a locui în poporul Sãu ºi-a gãsit
împlinirea finalã în Hristos (Mat. 1:23).

6:17. Pentru a te bucura de prezenþa lui
Dumnezeu este nevoie de sfinþenie personalã.
Pavel citeazã un pasaj din Isaia 52:11 ºi unul
din Ezechiel 20:41 care vorbesc despre rãs-
cumpãrarea Israelului. Poporul lui Dumnezeu
este rãscumpãrat din robia pãgânã (Ieºiþi din
mijlocul lor, ºi despãrþiþi-vã de ei) pentru
a fi curat înaintea lui Dumnezeu (nu vã
atingeþi de ce este necurat) ºi pentru a se
afla astfel în comuniune cu Dumnezeu (vã voi
primi). În Galateni Pavel a vorbit despre
robia celor care se aflau sub Lege (Gal. 3:13-
14; 4:5; cf. 2 Cor. 3:7-9). Pavel i-a scris lui
Tit cã rãscumpãrarea implicã douã lucruri:
(a) eliberarea „din orice fãrãdelege“ ºi (b) un
popor curãþit, care „sã fie al Lui, plin de
râvnã pentru fapte bune“ (Tit 2:14). Puritatea
personalã este condiþia slujirii lui Dumnezeu
ºi a primirii de cãtre El.

6:18. Un popor rãscumpãrat este adus
într-o relaþie deosebitã cu Dumnezeu, care
este Tatã, ei fiind fii ºi fiice (cf. Is. 43:6). Cei
care se identificã cu Hristos prin credinþã în
El Îi pot spune lui Dumnezeu „Tatã“ (Ef.
2:18; Gal. 4:5-6). Dumnezeu doreºte asculta-
re din partea acestor fii ºi fiice (Deut. 32:19-
21), aºa cum a dorit din partea lui David, cel
mai de seamã reprezentant al poporului Sãu,
ºi din partea descendenþilor lui David (2 Sam.
7:14; cf. Ps. 89:30-34).

7:1. Aceste fãgãduinþe se referã la asi-
gurarea datã de Dumnezeu cu privire la
prezenþa (6:16) ºi comuniunea Sa (6:17b-18)
cu cei care Îl ascultã. Aceastã ascultare cere
purificare (sã ne curãþim), care se referã în
acest context la separare (katharisômen; cf.
Mat. 8:3; Deut. 19:13) de orice întinãciune
a cãrnii ºi a duhului ºi de orice persoanã
care denatureazã adevãrul (cf. 2 Cor. 2:17;
4:2). Expresia „cãrnii ºi duhului“ se referã la
întreaga persoanã în aspectele ei exterioare ºi
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interioare (cf. 7:5). Frica de Dumnezeu este
atitudinea care duce la ascultare (cf. 5:11) ºi
în care sfinþirea poate fi perfecþionatã, adicã
poate ajunge într-o stare completã, maturã.
Este o sfinþire care creºte ºi se maturizeazã
continuu, o asemãnare tot mai mare cu
Hristos (3:18), o sfinþire progresivã (nu o per-
fecþiune lipsitã de pãcat).

7:2. Dupã avertismentul despre rivalii sãi
la afecþiunea corintenilor (6:14-7:1), Pavel îºi
reia apelul la dragoste reciprocã, menþionat în
6:11-13. Acuzaþiile îndreptate împotriva lui
erau nefondate. El ar fi putut infirma toate
acuzaþiile acestea (ex., 2:17; 4:2; 6:3), dar
convingerea corintenilor privind integritatea
lui era replica sa cea mai bunã. Din nefericire,
aceasta încã lipsea.

7:3-4. Pavel nu i-a mustrat pe corinteni
de ezitarea lor. Rivalii lui erau impresionanþi
(11:3-5), depãºindu-l cu mult pe Pavel (10:7-
12), cel puþin sub aspect exterior. Poziþia
ezitantã a corintenilor nu l-a determinat pe
Pavel sã renunþe la afecþiunea lui pentru ei.
Dimpotrivã, dragostea lui era neclintitã (cf.
6:13; 7:1) ºi el avea o încredere nezdrunci-
natã în ei. Apostolul se „lãuda“ cu ei ºi îi
„sãlta“ inima de bucurie (cf. v. 7) datoritã
lor, cu toate necazurile lui (thlipsei, lit., „ne-
caz“ [sing.]; cf. 1:4). Atitudinea lui se datora
fãrã îndoialã, în primul rând, încrederii sale
cã Dumnezeu lucra în ei (1 Cor. 1:4-9), ºi
apoi, în parte, veºtilor aduse de Tit când cei
doi s-au întâlnit în cele din urmã în Mace-
donia (2 Cor. 7:5-7).

7:5-7. Starea mintalã ºi trupul lui Pavel
înainte de sosirea lui Tit nu erau liniºtite (cf.
2:13). El nu avea nici o odihnã (anesin, „ali-
nare, mângâiere“; folosit  ºi în 2:13; 8:13).
Marele apostol nu se afla întotdeauna pe
culmi spirituale ºi nu ezita sã recunoascã
acest lucru (cf. 2:4; 6:10). El a recunoscut
sincer cã avea lupte… temeri ºi depresii
(necãjiþi), care erau cauzate de opoziþia sau
persecuþia din Macedonia, de îngrijorarea le-
gatã de starea lui Tit, de primirea lui de cãtre
corinteni ºi de reacþia lor faþã de epistola lui.

Cu toate acestea, Dumnezeu îl mângâie
pe Pavel atât de mult încât toate nevoile lui
sunt împlinite prin venirea lui Tit ºi prin
veºtile bune pe care le-a adus el. Tit fusese
primit bine de cãtre corinteni. Ei îl iubeau
într-adevãr pe Pavel, doreau sã-l întâlneascã
ºi erau îngrijoraþi de starea lui. În plus, ei
aveau remuºcãri (lacrãmile voastre) din cau-
za lipsei dorinþei lor de a-l sprijini în timpul
vizitei „cu întristare“ (2:1). Ei au reacþionat
pozitiv faþã de scrisoarea sa severã (2:4).

7:8-9. Epistola severã a lui Pavel (vezi
punctul 5 la subtitlul „Contacte ºi corespon-
denþã“ din Introducere) i-a întristat. L-a
întristat ºi pe Pavel. El nu era bucuros sã
aplice mãsuri disciplinare ºi a dorit sã nu fi
trimis epistola prin Tit. Dar, datoritã reacþiei
lor, nu îi pare rãu cã le-a trimis scrisoarea.
Corintenii s-au întristat, ºi-au recunoscut
greºeala ºi au îndreptat lucrurile (cf. 2:6).

7:10-11. Ei au manifestat pocãinþã, o
schimbare a minþii care a dus la o acþiune
conformã cu voia lui Dumnezeu. De aceea
întristarea lor a fost dupã voia lui Dum-
nezeu (la fel ca remuºcãrile lui Petru dupã
dezicerea sa de Hristos). Nu era întristarea
lumii care aduce moartea (la fel ca „tris-
teþea“ lui Iuda dupã ce L-a trãdat pe Domnul;
Mat. 27:3-5). Întristarea autenticã a corin-
tenilor a trezit („a produs“, NIV — n.tr.) mai
multe lucruri în corinteni: (a) o frãmântare
sau un efort concertat pentru remedierea situ-
aþiei, (b) o dorinþã vie de desvinovãþire, (c) o
mânie faþã de oponenþii lui Pavel (2 Cor. 2:5-
11), (d) o fricã din cauza propriei lor pasi-
vitãþi care a avut efecte dãunãtoare (2:1-4),
(e) o dorinþã aprinsã ºi o râvnã mare pentru
Pavel (cf. 7:7) ºi (e) o pedeapsã (2:6; „o
promptitudine de a vedea înfãptuitã drepta-
tea“, NIV — n.tr.).

Toate acestea au arãtat cã ei erau curaþi
datoritã pocãinþei lor. Ei pãcãtuiserã nu atât
prin fapte rele cât prin lipsa faptelor bune (cf.
Iac. 4:17) ºi pentru aceastã lipsã s-au pocãit
(2 Cor. 7:10).

7:12. Motivul principal al scrierii epis-
tolei (2:3-4) a fost binele corintenilor.
Preocuparea primordialã a lui Pavel a fost
bunãstarea lor, care era condiþionatã de
acceptarea mesajului sãu ºi a lui personal ca
apostol. Pavel a scris cã nu era preocupat de
disciplinarea fratelui care a pãcãtuit ºi de
ameliorarea situaþiei celui ce a suferit ocara.
Dar aceasta era un mod semitic de a spune cã
aceste lucruri nu reprezentau preocuparea lui
principalã (Luca 14:26 este un alt exemplu
de exclusivism ca mod de afirmare a prio-
ritãþilor). Este îndoielnic cã expresia „celui
ce a suferit ocara“ se referã la incidentul din
1 Corinteni 5:1, pentru cã acolo nu este men-
þionat nimeni care sã fi suferit o insultã. (De
fapt, partea care a suferit în cazul incestului
s-ar putea ca sã fi murit.) Poate cã Pavel
însuºi a fost cel care a suferit ocara (2 Cor.
2:5), dar în acest caz referirea lui la sine
însuºi este nefiresc de indirectã (cf. Mar.
14:51; Ioan 13:23).

7:13-16. Reacþia pozitivã a corintenilor
faþã de Pavel ºi faþã de scrisoarea lui a
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constituit mângâierea (cf. v. 4) apostolului.
Pe lângã aceasta mai era ºi bucuria lui Tit cã
a fost primit foarte bine. În pofida încrederii
declarate a lui Pavel în corinteni, era de înþe-
les ezitarea lui Tit în asumarea misiunii sale
(cf. 1 Cor. 16:10-11). Dar toate frãmântãrile
lui Tit s-au dovedit neîntemeiate. Corintenii
s-au purtat politicos cu Tit, Pavel vorbind
despre primirea pe care i-au fãcut-o, cu fri-
cã ºi cu cutremur. Ei s-au arãtat doritori sã
respecte instrucþiunile lui Pavel (2 Cor. 7:7,
11). Ca rezultat, Tit a avut o mare dragoste
(splanchna, „emoþii“; cf. 6:12; Fil. 1:8; 2:1;
Col. 3:12; Filim. 7, 12, 20; 1 Ioan 3:17) pen-
tru corinteni. Pavel a ºtiut cã acest lucru s-a
datorat lucrãrii lui Dumnezeu (2 Cor. 7:6),
dar ca un bun pastor el i-a lãudat pe corinteni
ºi a afirmat cã se încrede în ei (5:6, 8) dupã
reacþia lor pozitivã. El spera ca subiectele pe
care urma sã le discute (în cap. 8-9 ºi 10-13)
sã fie întâmpinate de ei cu aceeaºi atitudine.

III. Dãrnicia plinã de har (cap. 8-9)

Dupã ce a vorbit despre schimbarea pla-
nurilor sale (1:12-2:11) ºi a prezentat natura
ºi orientarea lucrãrii sale (2.12-7:16), Pavel
s-a ocupat acum de subiectul dãrniciei pline
de har. Nu era un subiect abstract; se referea
la strângerea de ajutoare pentru sãracii din
Ierusalim pe care Pavel o organiza de câþiva
ani (cf. Gal. 2:10; Rom. 15:25-28). Corin-
tenii, auzind despre „strângerea de ajutoare“,
l-au întrebat pe Pavel cum puteau contribui ºi
ei (cf. 1 Cor. 16:1). Pavel i-a instruit în pri-
vinþa organizãrii colectei (1 Cor. 16:2-3). Dar
bunele lor intenþii nu s-au transformat în
fapte, deci Pavel i-a cerut lui Tit sã evalueze
situaþia (2 Cor. 8:6).

Care au fost cauzele netransformãrii în
realitate a bunelor intenþii ale corintenilor?
Nimeni nu ºtie. Dar o cauzã poate fi prezenþa
apostolilor falºi care erau sprijiniþi material
de bisericã ºi probabil cã au deturnat o parte
din banii strânºi pentru colecta organizatã de
Pavel (cf. 2:17; 11:20). Drept rezultat, refuzul
lui Pavel de a accepta sprijinul material a fost
un punct sensibil între el ºi corinteni (cf.
11.7-12; 12:13-18).

Tit ºi-a dat seama cã membrii bisericii
din Corint aveau nevoie de cuvinte de încura-
jare din partea lui Pavel, ceea ce apostolul a
fãcut în capitolele 8 ºi 9 ale acestei epistole.
Cuvintele lui, împreunã cu lucrarea lui Tit ºi
a altor ajutoare ale lui Pavel, nemenþionate cu
numele (8:23; cf. Fapte 20:1-4), ºi culminând
cu vizita lui Pavel (Fapte 20:3), au fãcut ca

strângerea de ajutoare din Corint sã se
încheie cu succes (cf. Rom. 15:26; Fapte
24:17).

A. Exemple de generozitate (8:1-9)
Ori de câte ori era posibil acest lucru,

Pavel prefera sã încurajeze ºi sã instruiascã
prin fapte ºi cuvinte. El nu a ezitat sã-i
îndemne cu toatã convingerea pe corinteni ºi
pe alþii sã imite modul lui de viaþã (cf. 1 Cor.
4:16; 11:1a; 1 Tes. 1:6; 2 Tes. 3:7-9). Dar nu
a ezitat sã arate imediat ºi alte exemple re-
marcabile, printre care Timotei  (1 Cor. 4:17;
Fil. 2:19-20), Epafrodit (Fil. 2:25) ºi, desigur,
Hristos (Fil. 2:5; 1 Cor. 11:1b; 1 Tes. 1:6)
ºi Dumnezeu Tatãl (Ef. 5:1). Pavel le-a dat
corintenilor douã exemple de generozitate:
bisericile macedonene ºi Hristos.

8:1-2. Bisericile Macedoniei: din Filipi,
Tesalonic ºi Berea, au experimentat harul lui
Dumnezeu prin persoana lui Pavel ºi prin
predicarea de cãtre el a evangheliei (Ef. 3:2-
12) în timpul celei de a doua cãlãtorii misi-
onare. În Filipi (Fapte 16:12-40), Tesalonic
(Fapte 17:1-9) ºi Berea (Fapte 17:10-15),
apostolul a predicat evanghelia ºi a înfiinþat
biserici. Credincioºii din aceste locuri au su-
ferit datoritã credinþei lor (Fil. 1:29-30; 1 Tes.
1:6), dar au rãmas neclintiþi (Fil. 1:5; 1 Tes.
1:7). În toatã aceastã conjuncturã, ei l-au spri-
jinit material pe Pavel (Fil. 4:15).

În timp ce starea lor materialã se pare cã
se deteriora (cf. Fil. 4:10), starea lor spiri-
tualã s-a îmbunãtãþit în aceeaºi mãsurã. Pavel
a atribuit acest fapt harului lui Dumnezeu, fa-
vorii Lui nemeritate. Ei aveau multe motive
sã fie triºti (expresia multelor necazuri este
lit., „în multe încercãri ale necazurilor“
[thilpseôs; cf. 2 Cor. 1:4]), totuºi se bucurau.
Cu toatã sãrãcia lor lucie, ei i-au îmbogãþit
pe alþii. Deºi nu aveau nimic, ei aveau ceea
ce era cu adevãrat important (6:10). La fel ca
Pavel, bisericile macedonene au învãþat cã
harul lui Dumnezeu este suficient ca sã arate
puterea lui Dumnezeu prin slãbiciunile lor
(4:7-12; 12:9; Fil. 4:13).

8:3-5. Macedonenii erau doritori ca
Dumnezeu sã-ªi reverse binecuvântãrile Lui
prin ei pentru cã trãiau conform cu voia Lui
(v. 5). Acþiunile lor arãtau dragostea ºi devo-
tamentul lor pentru Dumnezeu ºi pentru alþii
(cf. Mar. 12:28-31; Fil. 2:3-8, 20-21; 1 Tes.
4:9-10). Din proprie iniþiativã (de bunã voie)
macedonenii au participat la colectã. Pavel,
probabil crezând cã ei înºiºi trebuie ajutaþi,
a ezitat sã le propunã sã contribuie la
împlinirea nevoilor sãracilor din Ierusalim.
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Totuºi, la fel ca vãduva sãracã lãudatã de Isus
(Mar. 12:41-44), ei nu s-au lãsat împiedicaþi
de propria penurie ºi au dat cu generozitate,
având încredere cã Dumnezeu le va împlini
nevoile (Fil. 4:19). Nu putem decât sã dorim
ca astãzi sã existe mai multe biserici ca cele
din Macedonia care l-au rugat pe Pavel sã
participe la aceastã strângere de ajutoare
pentru sfinþi.

8:6-7. În lumina revãrsãrii harului lui
Dumnezeu asupra macedonenillor (v. 1-5), ar
fi putut corintenii, care au fost atât de îm-
bogãþiþi de harul lui Dumnezeu (excelau în
credinþã, în cuvânt, în cunoºtinþã, în orice
râvnã, ºi în dragostea lor; cf. 1 Cor. 1:4-7),
sã facã mai puþin? Pavel era de pãrere cã nu,
deci l-a trimis pe Tit sã administreze contri-
buþia corintenilor la colectã, pentru a le da
ocazia de a „spori“ ºi în aceastã binefacere.
(„Binefacere“ [2 Cor. 8:7] ºi strângere de
ajutoare [v. 6] traduc acelaºi cuvânt gr.
„har“. Dãrnicia este esenþa harului!) Tit acu-
mulase deja experienþã în domeniul strângerii
ºi distribuirii banilor dãruiþi pentru cei sãraci
(cf. Fapte 11:29-30; Gal. 2:1). Dar nu se ºtie
când a început sã participe la colecta corinte-
nilor.

Scriindu-le romanilor, Pavel a menþionat
darul (capacitatea spiritualã datã de Dum-
nezeu) de a „face milostenie“ (Rom. 12:8).
Folosirea corectã a acestui dar divin înseam-
nã a dãrui cu generozitate. Pavel a dãruit cu
generozitate corintenilor, iar ei la rândul lor
ºi-au afirmat afecþiunea pentru el (2 Cor.
8:11). Pavel a dorit ca ei sã „sporeascã“ în
dãrnicia lor pentru cã ea era expresia
dragostei (1 Ioan 3:11, 16-18).

8:8-9. Pavel, sensibil ca întotdeauna la
acuzaþia cã domina bisericile pe care le-a fon-
dat (cf. 1:24), a preferat ca motivaþia lor sã nu
se bazeze pe porunci exterioare (ex., 8:7b). El
a dorit ca motivaþia lor sã fie devotamentul
lor interior (curãþia dragostei lor) faþã de el
ºi, mai important, faþã de „Domnul“. Puteau
fi comparaþi corintenii cu macedonenii în
aceastã privinþã? Sau puteau ei sã se compare
cu Domnul lor, care este modelul suprem?

Puþine afirmaþii depãºesc versetul 9 sub
aspectul prezentãrii unui rezumat plin de
miez al evangheliei (cf. 5:21). Din splendoa-
rea cerului Hristos a coborât pe pãmântul
sordid. Întruparea a fost o neînþeleasã renun-
þare la gloria spiritualã ºi materialã. Cel care
era bogat, care avea totul, S-a fãcut sãrac,
fãcându-Se nimic (Fil. 2:7). El a preluat
asupra Lui datoria pãcatului omenirii ºi a
plãtit-o cu viaþa Lui (Fil. 2:8). Corintenii au

beneficiat direct de generozitatea Lui (voi
este întãrit). El a devenit ceea ce erau ei
(sãraci) pentru ca ei sã poatã deveni ceea ce
este El (bogat). Era deci o colectã materialã
(cf. Mat. 25:34-40) prea mult (1 Cor. 9:11)?

B. Sfaturi ºi aranjamente pentru 
strângerea ajutoarelor (8:10-9:5)
Concluzionând cã membrii bisericii din

Corint nu puteau respinge apelul sãu, Pavel
le-a prezentat pe scurt motivele strângerii
ajutoarelor ºi le-a explicat cum trebuia fãcutã
colecta.

8:10-12. Sfatul lui Pavel (cf. v. 8) a fost
sã „isprãveascã“ ceea ce au început (cf. v. 6).
Cele mai bune dorinþe: graba voinþei ºi
înfãptuirea, nu înlocuiesc faptele bune (cf.
Iac. 2:15-16). Mãrimea darului trebuie sã fie
corespunzãtoare cu mijloacele… avându-se
în vedere ce are cineva (cf. 1 Cor. 16:2).
Conform acestui standard, darul macedone-
nilor, la fel ca bãnuþii vãduvei (Mar. 12:41-
44), poate fi într-un sens uºor de egalat, dar în
alt sens este greu de depãºit. 

8:13-15. Un principiu cãlãuzitor în pri-
vinþa schimburilor materiale între biserici
este acela cã trebuie sã existe potrivire. Pavel
nu dorea ca o bisericã sã fie „uºuratã“ (ane-
sis; cf. 2:13; 7:5), în timp ce membrii bisericii
din Corint sã fie strâmtoraþi (thlipsis; cf.
1:4). Aceasta ar fi similar cu a-l priva pe
Petru pentru a-l plãti pe Pavel!

Desigur cã Pavel a aprobat eforturile
dinainte ale bisericii din Ierusalim de a-ºi
împlini reciproc nevoile, punându-ºi lucrurile
în comun (Fapte 2:44). Acest lucru exprima
preocuparea lor reciprocã pentru toþi membrii
trupului lui Hristos (cf. 1 Cor. 12:25). Acest
principiu urma modelul divin. Atunci când
Dumnezeu a dat israeliþilor hranã în pustie
El le-a dat hranã conform nevoilor lor (Ex.
16:16-18). Biserica nu trebuie sã facã mai
puþin.

8:16-17. La fel ca Timotei (Fil. 2:19-20),
Tit era sincer preocupat de bunãstarea celor
pe care-i slujea. Într-o lume egoistã, o astfel
de râvnã era un aspect distinctiv, preþuit de
Pavel la tovarãºii lui. Fãrã sã fie un dictator
(cf. v. 8, 23), Pavel i-a cerut lui Tit sã-l ajute
într-un proiect la care Tit era hotãrât sã par-
ticipe cu tot entuziasmul (râvnã arzãtoare)
ºi din proprie iniþiativã (de bunã voie).

8:18-21. Pe Tit îl însoþea un frate al cãrui
nume nu este menþionat ºi care era foarte
respectat (a cãrui laudã… este rãspânditã
prin toate Bisericile), probabil un reprezen-
tant al bisericilor din Macedonia. El va duce
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acest belºug de ajutoare la destinaþie, Ieru-
salimul. Pavel a organizat aceastã colectã
spre slava Domnului (cf. Mat. 25:40; Gal.
2:10). Pentru atingerea acestui scop, el a pro-
cedat cu multã scrupulozitate pentru a evita
sã aducã vreo defãimare Numelui Sãu din
cauza acuzaþiilor de administrare defectu-
oasã a darurilor sau de avariþie (2 Cor. 8:20;
cf. 12:17-18).

8:22-24. Pe lângã fratele menþionat ante-
rior (v. 18) ºi Tit… pãrtaºul ºi tovarãºul…
de lucru al lui Pavel, a mai fost numit un al
treilea membru (care a rãmas anonim, fiind
prezentat numai ca fratele nostru) pentru a
se alãtura echipei care se ocupa de ajutoare.
Se pare cã acest frate a fost numit de biseri-
cile din Macedonia. El era plin de râvnã ºi,
împreunã cu celãlalt frate fãrã nume (v. 18),
erau fala lui Hristos. Prezenþa lui era necesa-
rã atât pentru a-l proteja pe Pavel de acuzaþia
cã profitã personal de pe urma colectei cât ºi
pentru a-i îndemna pe corinteni sã îºi ducã la
sfârºit proiectul lor. Prin dãrnicia lor, corinte-
nii îºi puteau demonstra (cf. 9:13) dragostea
(cf. 8:8).

9:1-2. Nevoia corintenilor de a încheia
lucrarea pe care au început-o cu atât entuzi-
asm (8:6, 10) îl preocupa pe Pavel. El nu a
crezut cã era necesar sã le „scrie“ despre
nevoia de a acorda ajutor creºtinilor din
Ierusalim. Corintenii au fost de acord cu tot
entuziasmul (8:11) sã participe la strângerea
de ajutoare (diakonias; „slujirea“, GBV)
pentru sfinþi (cf. 8:4; 9:12-13). Ei aveau
bunãvoinþa de a ajuta (cf. 8:4), un fapt pe
care Pavel l-a spus „macedonenilor“ cu un an
înainte, lucru care i-a determinat pe aceºtia sã
participe ºi ei (râvna voastrã a îmbãrbãtat
pe foarte mulþi din ei). Totuºi, între macedo-
neni ºi corinteni exista o diferenþã în privinþa
seriozitãþii cu care au dus la bun sfârºit
aceastã sarcinã. Deºi au început mai încet,
macedonenii au terminat repede. Dar corin-
tenii, dornici în spirit, aveau nevoie de ajutor
pentru disciplinarea firii pãmânteºti (cf. Mat.
26:41; Rom. 6:19).

9:3-4. De aceea Pavel i-a trimis pe Tit ºi
pe cei doi fraþi menþionaþi în 8:18-24 sã-i
ajute la rezolvarea tuturor detaliilor, pentru ca
strângerea corintenilor sã fie terminatã. Pavel
se lãudase (cf. 9:2) cu entuziasmul corinteni-
lor în participarea la aceastã strângere (8:10-
11) ºi spera ca norii promiþãtori sã aducã
ploaia doritã (cf. Osea 6:3-4; Iuda 12). Dacã
promisiunea corintenilor de a dãrui ar fi
rãmas neîmplinitã, ei ar fi fost daþi de ruºine
în faþa celor din Macedonia, mai puþin bogaþi

dar mai generoºi, care urmau sã-l însoþeascã
în a treia lui cãlãtorie (2 Cor. 13:1).

9:5. Pentru a împiedica realizarea acestei
posibilitãþi Pavel a aranjat ca Tit ºi cei doi
fraþi (8:23) sã-i ajute pe corinteni sã-ºi punã
ordine în problemele lor financiare. Cei doi
„fraþi“ care l-au însoþit pe Tit ar fi putut fi
Iason din Tesalonic (Fapte 17:5) ºi Sopater
din Berea (Fapte 20:4; cf. Rom. 16:21).
Atunci, la sosirea lui Pavel, nu s-ar mai fi
fãcut nici o colectã (1 Cor. 16:2) sub pre-
siunea situaþiei, lucru care ar fi putut semãna
a exploatare (cf. 2 Cor. 7:2; 9:7; 12:17-18). O
astfel de motivaþie este nedemnã de slujitorii
lui Hristos. Dimpotrivã, dãrnicia trebuie sã
fie o reacþie proprie în faþa harului lui Dum-
nezeu ºi nu trebuie fãcutã cu zgârcenie.
Acum Pavel se ocupã de acest subiect.

C. Rãsplata generozitãþii (9:6-15)
În harul lui Dumnezeu creºtinii sunt re-

compensaþi în trei feluri pentru generozitatea
lor: (1) dãtãtorii sunt îmbogãþiþi (v. 6-10);
(2) nevoile celor care primesc ajutor sunt îm-
plinite (v. 11-12) ºi (3) Dumnezeu, Sursa tu-
turor binecuvântãrilor, este lãudat (v. 13-15).

9:6-7. De ce sã dea corintenii cu gene-
rozitate (v. 5)? Pavel enunþã douã motive.
(1) Existã un principiu adevãrat atât în sfera
naturalã cât ºi în cea spiritualã: mãrimea
recoltei depinde de ceea ce s-a semãnat (cf.
Prov. 11:24-26). Omul se poate bucura de
toatã recolta de grâu, consumându-o în între-
gime, sau poate sã „piardã“ o parte din ea
semãnând-o ºi având astfel o recoltã bogatã.
Desigur cã o recoltã spiritualã poate avea o
naturã diferitã de ceea ce s-a semãnat (2 Cor.
9:9; cf. 1 Cor. 9:12). (2) Un alt motiv al dãru-
irii cu generozitate este faptul cã Dumnezeu
iubeºte generozitatea. Dumnezeu nu preþu-
ieºte mãrimea darului (cf. Fapte 11:29; 1 Cor.
16:2), ci sinceritatea (nu cu pãrere de rãu),
spontaneitatea (nu de silã) ºi bucuria (dã cu
bucurie) celui care dãruieºte.

9:8. În ultimã instanþã, creºtinii pot dãrui
numai ceea ce au primit din punct de vedere
material (Fapte 14:17) sau spiritual (Rom.
5:17). Faptele bune sunt fãcute prin puterea
lui Dumnezeu (cf. Fil. 1:6). Oricât de dispe-
ratã este situaþia în care se aflã, un om care
vrea sã dãruiascã, o poate face în dependenþã
de Dumnezeu (cf. Fil. 4:11-13; ex., vãduva
din Sarepta, 1 Regi 17:9-16 ºi macedonenii,
2 Cor. 8:1-3). Încã o datã Pavel afirmã cã
incapacitatea omului demonstreazã, prin con-
trast, lucrarea lui Dumnezeu (4:7). Acest ver-
set este plin de cuvinte care aratã caracterul
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atotcuprinzãtor al puterii pe care o dã Dum-
nezeu: orice har… având totdeauna în toa-
te lucrurile din destul, sã prisosiþi în orice
faptã bunã. În expresiile „în toate lucrurile“,
„totdeauna“ ºi „având… din destul“ limba
greacã suprapune trei cuvinte unul peste celã-
lalt: panti pantote pasan. Dumnezeu este în
stare sã împlineascã toate nevoile! „Orice“
har îi umple pe credincioºi ºi astfel ei pot sã
„prisoseascã în orice faptã bunã“.

9:9-10. Harul bogat menþionat în verse-
tul 8 are în vedere mai mult decât împlinirea
nevoilor momentane ale omului. Dãrnicia va
primi o recompensã eternã (cf. Prov. 19:17;
Mat. 25:40). „Omul care se teme de Domnul“
(Ps. 112:1, din care a citat Pavel) va fi rãs-
plãtit în final (cf. Mat. 6:1). Neprihãnirea
practicã rãmâne în veac nu doar prin fapte,
ci prin însuºi omul care le face ºi care devine
progresiv tot mai asemãnãtor cu Hristos
(2 Cor. 3:18). În cele din urmã, recompensa
credincioºilor este punctul culminant al pro-
cesului (Fil. 3:14, 21). Cel care împlineºte
toate nevoile este numai Dumnezeu (Fil.
2:13). Dumnezeu (Cel ce dã sãmânþã ºi
pâine) înmulþeºte roadele (recompense sau
binecuvântãri) vieþii generoase ºi neprihãnite.
Bogãþia neprihãnirii este inestimabilã (cf.
6:10).

9:11-13. Cu cât dãruieºte mai mult alto-
ra, cu atât dãtãtorul este îmbogãþit mai mult,
ºi astfel este pregãtit pentru orice dãrnicie.
Un spirit atât de generos faþã de alþii îi deter-
minã pe tot mai mulþi oameni sã aducã
mulþumiri lui Dumnezeu.

O expresie a acestei generozitãþi era
strângerea de ajutoare pentru sfinþii din Ieru-
salim, administratã de Pavel. Ajutorul dat
de darurile acestea (v. 12-13; cf. 8:4; 9:1),
pe lângã faptul cã împlinea nevoile sfinþilor
din Ierusalim, este ºi o pricinã de multe
mulþumiri cãtre Dumnezeu ºi de „slãvire“ a
lui Dumnezeu. Participarea corintenilor la
aceastã acþiune caritabilã demonstra realitatea
„mãrturisirii“ lor ºi vitalitatea vieþii lor spiri-
tuale.

9:14-15. Deoarece corintenii au trimis
ajutoare materiale, recompensa lor o repre-
zentau rugãciunile de mijlocire ale creºtinilor
din Ierusalim care, lãudându-L pe Dumne-
zeu, invocau binecuvântãrile asupra fraþilor
corinteni. Spiritul altruist este rezultatul pro-
dus de harul nespus de mare al lui Dum-
nezeu (cf. „harul“ din 8:1, 9: 9:8), manifestat
în mod suprem în lucrarea Domnului Isus
Hristos (8:9). Acest pasaj despre dãrnicie se
încheie (9:15) cum a început (8:1), cu harul

lui Dumnezeu. Cuvântul mulþãmiri din 9:15
este charis („har, favoare“). Credincioºii tre-
buie sã-I ofere lui Dumnezeu „favoare“
datoritã favorurilor pe care El le-a acordat
lor. Darul Lui mai mare (dôrea) este mân-
tuirea eternã, bogãþiile spirituale, prin boga-
tul Sãu Fiu care a devenit sãrac (8:9). Un ast-
fel de dar este nespus de mare (anekdiçgçtô,
„incapabil sã povesteascã sau sã spunã în
totalitate“). Cei care au beneficiat de acest dar
spiritual (provenit din harul lui Dumnezeu)
nu trebuie sã ezite sã le dãruiascã altora
daruri materiale. Corintenii au dus la sfârºit
colecta ºi au trimis un dar la Ierusalim (Rom.
15:26).

IV. Acþiune pozitivã (10:1-13:10)

Pavel nu face o tranziþie linã spre subiec-
tul pe care l-a rezervat pentru încheierea
epistolei. Din acest motiv s-a considerat
deseori cã aceste ultime patru capitole fac
parte dintr-o altã epistolã, scrisã probabil mai
înainte (vezi „Unitatea“ din Introducere), sau
cã formeazã a cincia scrisoare, trimisã dupã
ce capitolele 1-9 au fost scrise ºi trimise. Dar
se ºtie cã tranziþiile spre subiectele dificile
sunt mai greu de fãcut ºi de acea aceste
subiecte sunt lãsate pentru sfârºitul unei con-
versaþii sau scrisori. Chiar dacã Pavel a fost
în mod indirect polemic ºi în pasajele prece-
dente (ex., 2:17; 3:1, 7-8; 4:2-4; 5:12, 16;
6:14), el rezervã pentru acum confruntarea
directã pe care nu o mai poate evita. Apos-
tolii falºi trebuia înfruntaþi deschis, iar afecþi-
unea corintenilor trebuia câºtigatã, pentru ca
ei sã Îi fie devotaþi numai lui Hristos ºi apos-
tolului Sãu.

A. Apel la ascultare (10:1-6)
Remarcile despre strângerea de ajutoare

(cap. 8-9) au reprezentat un îndemn ºi o
chemare mai moderate la acþiune. În capitolul
10 subiectul lui Pavel ºi intensitatea apelului
sãu sunt mai pronunþate. Pavel era convins cã
pericolul îndepãrtãrii oamenilor de el ºi de
evanghelia lui era real. Fãcând apel la
ascultare, el pune la încercare încrederea pe
care Tit a spus cã o aveau corintenii în el
(7:16).

10:1-2. Pavel nu dorea sã ia mãsuri
severe, dar situaþia o impunea. Modelul sãu
pentru astfel de împrejurãri era Hristos.
Blândeþea lui Hristos (cf. Mat. 11:29) era o
tãrie a spiritului care L-a fãcut capabil sã
accepte în mod calm nedreptãþile comise
împotriva Lui (ex., Mat. 27:12-14), dar ºi sã
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acþioneze cu putere pentru a rãzbuna lucrurile
rele comise împotriva altora (ex., Ioan 2:15-
16). Blândeþea înseamnã puterea care provine
din iubirea altora, nu din iubirea de sine.

Bunãtatea (epieikeias, „bunãvoinþã“,
apare în NT numai aici ºi în Fapte 24:4) este
corolarul activ al acestei atitudini blânde. Era
atitudinea lui Pavel în timpul îndeplinirii
lucrãrii sale, spirit care putea fi foarte uºor
considerat slãbiciune ºi timiditate conform
standardelor stabilite de firea pãmânteascã.
Oponenþii sãi, apostolii falºi (2 Cor. 11:13),
au afirmat cã el doar „lãtra“. Prin scrisoare
(cf. 1 Cor. 4:19) ºi printr-un delegat ca Tit,
Pavel pãrea plin de îndrãznealã. Dar nu
„muºca“, spuneau ei, cel puþin conform stan-
dardelor lumii.

10:3-5. Armele… firii pãmânteºti sunt
cunoºtinþa, influenþa personalã, recomandã-
rile impresionante din partea altora (1 Cor.
1:26), arta retoricii (1 Cor. 2:1) ºi altele ase-
mãnãtoare. Pavel nu a avut încredere în
aceste lucruri ºi a renunþat la ele (Fil. 3:4-8).
El nu „lupta cãlãuzit“ de firea pãmânteascã
ºi nu folosea armele lumii.

„Armele“ folosite de Pavel erau Cuvân-
tul propovãduit al lui Dumnezeu ºi rugãciu-
nea (Ef. 6:17-18), arme puternice, întãrite
de Dumnezeu. În dependenþã de Dumnezeu
(1 Cor. 2:4-5) aceste arme, ineficiente con-
form standardelor lumii, erau capabile sã
surpe întãriturile, argumentele duºmanilor
evangheliei. Nici dumnezeul acestui veac
(2 Cor. 4:4), nici slujitorii lui (11:15) nu se
puteau opune cunoºtinþei (sau puterii) lui
Dumnezeu pe care se baza Pavel. Nici un
gând (noçma; cf. 2:11), inclusiv gândurile
oponenþilor, nu poate scãpa de Cel care îi
„prinde pe cei înþelepþi în viclenia lor“ ºi care
„cunoaºte gândurile celor înþelepþi“ (1 Cor.
3:19-20; cf. Iov 5:13; Ps. 94:11).

Obiectivul luptei lui Pavel era sã-l „facã“
pe orice om rob ascultãrii de Hristos. Pavel
nu dorea sã-i transforme în supuºii lui sau ai
altui om, aºa cum se proceda în lume (cf.
2 Cor. 1:24; 11:20; Luca 22:25).

10:6. Modul în care abordeazã Pavel
aceastã confruntare are douã aspecte. În pri-
mul rând, era necesar ca biserica din Corint
sã-ºi exprime supunerea faþã de Hristos
demonstrându-ºi loialitatea faþã de reprezen-
tantul Lui, Pavel (5:20; cf. 7:15). În acest fel
ascultarea era „sãvârºitã“ („completã“, NIV
— n.tr.). În al doilea rând, atunci când Pavel
a fost sigur cã ei i-au repudiat pe oponenþii lui
(cf. 6:14-18), s-a putut ocupa direct de apos-
tolii falºi, ºtiind cã biserica îl sprijinea. Era

gata sã „pedepseascã“ actul lor de neascul-
tare faþã de Hristos. „Sã pedepsim“ (ekdikç-
sai) s-ar putea traduce prin verbul mai aspru
„sã rãzbunãm“ (cf. 1 Cor. 3:17). În alte con-
texte el vorbeºte despre mânia lui Dumnezeu
îndreptatã împotriva duºmanilor poporului
Sãu (Num. 31:2; Deut. 32:43; Apoc. 19:2).

B. Înfruntarea apostolilor falºi 
(10:7-11:15)
Deºi Pavel a parat acuzaþiile oponenþilor

lui în câteva locuri din epistolã (3:1, 7-18;
4:2-4; 5:12, 16; 6:14), apãrarea nu a repre-
zentat tema centralã a cuvintelor sale de pânã
acum. Acum însã el se ocupã direct de aceste
acuzaþii. Nu putem da un rãspuns cert la
întrebarea referitoare la identitatea acestor
oponenþi. Erau probabil evrei (11:22), dar nu
se ºtie de unde veneau. Se considerau apostoli
ai lui Hristos (10:7; 11:23), o pretenþie pe
care Pavel a respins-o (11:13). Ei au adus
scrisori de recomandare (3:1), se complãceau
în laude de sine (10:18) ºi se identificau cu
aºa numiþii apostoli „nespuºi de aleºi“ (cf.
11:5).

Aceºti apostoli falºi au fost probabil
trimiºi de cei care la Conciliul de la Ierusalim
au susþinut concepþia tãierii împrejur a
neevreilor ºi a respectãrii de cãtre aceºtia a
Legii lui Moise (Fapte 15:5). Desigur cã
aceastã cerere a fost respinsã în mare mãsurã
de apostoli ºi de bãtrâni (Fapte 15:23-29).
Apostolii falºi pretindeau cã au un mesaj al
neprihãnirii (2 Cor. 11:14), pe care Pavel l-a
numit o evanghelie falsã (11:4). Ei propovã-
duiau probabil o neprihãnire legalistã bazatã
pe conformarea exterioarã la legislaþia moza-
icã (3:7-15). În cele din urmã, ei îºi urmã-
reau propriile interese ºi câºtigul financiar
din partea corintenilor (2:17) ºi se complã-
ceau în senzualitate (12:21). Legalismul ºi
egocentrismul sunt cele douã feþe ale acele-
iaºi monede (Mat. 6:2, 15-16; 23:5-7), cãuta-
rea satisfacþiei personale fiind rezultatul final
(Mat. 23:25; cf. Fil. 3:2).

10:7-8. Un factor major care a contribuit
la dilema corintenilor referitoare la autori-
tatea apostolicã era superficialitatea lor. Ei se
uitau numai la înfãþiºare. Erau preocupaþi de
aspectele exterioare ºi de înþelepciunea
lumeascã (cf. 1 Cor. 3:1). Prin urmare, au fost
o pradã uºoarã pentru apostolii falºi. Pentru
a recâºtiga aceastã bisericã, lipsitã de dis-
cernãmânt, Pavel trebuia sã rezolve o proble-
mã faþã de care avea repulsie: lauda de sine.
Scopul lui Pavel nu era promovarea de sine,
ci restaurarea corintenilor. Pentru atingerea
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acestui scop el a apelat la stãpânirea
(„autoritatea“, NIV — n.tr.) sa de apostol al
lui Hristos. El a fãcut acest lucru „lãudându-
se“ ceva mai mult ºi fãrã ruºine. El a distrus
„întãriturile“, „izvodirile minþii“ ºi „orice
înãlþime“ a oponenþilor sãi (2 Cor. 10:4-5),
dar i-a întãrit pe credincioºi.

10:9-11. Pavel a anticipat cã lucrurile pe
care le-a scris înainte despre autoritatea
apostolicã (v. 8) sau epistolele lui ar putea
sã-i „înfricoºeze“ pe corinteni. De asemenea,
el a mai anticipat ºi zâmbetul ironic al apos-
tolilor falºi ºi remarcile depreciative despre
faptul cã era asemenea unui câine care latrã
dar nu muºcã. El nu a negat adevãrul cã în
public prezenþa lui este moale (cf. v. 1). El nu
era un orator rafinat (11:6), nici prin formaþie
nici prin naºtere (cf. 1 Cor. 2:1-5). Dacã
apostolii falºi puneau semnul egalitãþii între
capacitatea sa oratoricã ºi puterea datã lui de
cãtre Dumnezeu în calitate de apostol, ei fã-
ceau acest lucru pe riscul lor. Era adevãrat,
epistolele lui conþineau porunci impresio-
nante despre darea unui om pe mâna lui Satan
pentru a i se distruge trupul (1 Cor. 5:5; cf.
Fapte 13:11; 1 Tim. 1:20). Dar acþiunile sale
ulterioare vor arãta cã el va face ceea ce a
spus.

10:12. Oponenþii lui Pavel (ºi toþi cei
care erau de partea lor) puteau fi criticaþi sub
mai multe aspecte. Primul era reprezentat de
standardele necorespunzãtoare pe care le
foloseau pentru a se evalua pe ei înºiºi. Apos-
tolii falºi nu se comparau cu standardele divi-
ne exemplificate de Hristos, ci cu alþi oameni,
folosind standarde umane. Procedând astfel, a
spus Pavel, oricât de mult se lãudau cu înþe-
lepciunea umanã, demonstreazã cã ei înºiºi
sunt fãrã pricepere, nebuni (cf. 1 Cor. 1:20).

10:13-14. Apostolii falºi au fost criticaþi
ºi din cauza altui aspect. Chiar dacã Pavel
recunoaºte pentru moment legitimitatea
apostoliei lor, nu ei ci el a fost desemnat
drept apostol al neevreilor (cf. Gal. 2:8).
Dumnezeu a adeverit misiunea lui Pavel prin
rezultatele din Corint: pânã la voi am ajuns
în Evanghelia lui Hristos (cf. 1 Cor. 3:6).
Apostolii falºi au depãºit în mod grosolan
orice limitã. Ei au trecut dincolo de mãsura
cuvenitã (cf. 2 Cor. 10:15), lucru pe care
Pavel nu l-a fãcut.

10:15-16. Al treilea lucru pentru care
Pavel i-a dezaprobat pe apostolii falºi s-a
referit la pretenþiile lor. Ei ºi-au depãºit limi-
tele, dar, de asemenea, ºi-au exagerat reali-
zãrile. Biserica din Corint a fost rezultatul
lucrãrii lui Pavel, nu a lor. Spre deosebire de

oponenþii lui, el nu se „lãuda“ cu ostenelile
altuia. Corintenii puteau avea oricât de mulþi
învãþãtori, dar un singur „pãrinte“, Pavel
(1 Cor. 4:15). Exemplul lui trebuia sã-l
urmeze ei (1 Cor. 4:16). Pe mãsurã ce credin-
þa lor creºtea ºi ei se maturizau, el putea sã-ºi
extindã câmpul… de lucru prin evangheli-
zarea neevreilor din þinuturile care sunt din-
colo de al lor, mergând chiar pânã  în Spania
(Rom. 15:23-24). Ei puteau lua parte la
aceastã lucrare prin rugãciune (Ef. 6:19-20) ºi
sprijin financiar (cf. 1 Cor. 16:6; Fil. 4:15-
17). Dar mai întâi trebuia sã-ºi facã ordine în
propria casã (2 Cor. 10:6).

10:17-11:1. A te „lãuda“ cu oameni duce
în cele din urmã la propria sãrãcie (cf. 1 Cor.
3:21). Oricât de legitimã ºi de necesarã era
dezaprobarea oponenþilor lui, împreunã cu
validarea propriei lui lucrãri, Pavel era con-
vins cã, în ultima instanþã, ambele lucruri
erau o nebunie. Pavel le-a amintit corinte-
nilor acest lucru într-o scrisoare anterioarã
(1 Cor. 1:31) citând din Ieremia 9:24, aºa
cum face ºi acum. De ce continuau  corintenii
sã fie încântaþi de oameni, doar o formã de
autoadulare, deºi vitalitatea lor spiritualã era
datoratã în totalitate harului lui Dumnezeu
(1 Cor. 1:30; 3:7)? Pavel în mod cert nu a
cãutat lauda corintenilor, nici nu s-a lãudat
singur. El ºtia cã într-o zi va apãrea în faþa
scaunului de judecatã al lui Hristos (2 Cor.
5:10). Acolo va conta numai aprobarea
Stãpânului (Luca 19:17). Lauda de sine ºi
laudele oamenilor (cf. Mat. 6:2, 6, 16) nu vor
însemna nimic (Rom. 2:29; 1 Cor. 4:5).
Corintenii nu trebuie sã îºi formeze o opinie
greºitã: combaterea apostolilor falºi ºi pre-
zentarea propriei lucrãri nu erau în folosul
apostolului. El s-a supus acestei „nebunii“
din dragoste pentru ei, iar ei aveau nevoie de
dragostea lui (2 Cor. 12:11). Atât de mare era
dragostea lui pentru ei încât era gata sã fie
catalogat drept nebun dacã astfel îi salva pe
ei.

11:2-4. Ei ar fi putut fi de o altã pãrere,
dar se aflau în pericol. Tragedia din Eden
ameninþa sã se repete. Aºa cum Hristos a fost
comparat în alte pasaje cu Adam (Rom. 5:14;
1 Cor. 15:21-22, 45), Pavel comparã aici
biserica din Corint cu Eva. În loc sã se îm-
potriveascã (cf. Iac. 4:7; 1 Pet. 5:9) ispitei
diavolului de a nu asculta, Eva l-a ascultat
pe diavol ºi a cedat (Gen. 3:1-6). ªarpele a
ademenit-o prin ºiretlicul lui (panourgia,
„ºmecherie, înºelãtorie“; cf. 2 Cor. 4:2). Re-
prezentanþii diavolului din Corint (11:13-15)
erau de asemenea înºelãtori. Ei ar fi trebuit
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respinºi (cf. 6:14-15), dar biserica i-a tolerat
(11:4). Mai rãu, dacã biserica, la fel ca Eva,
ar asculta minciuna lor, ar fi vinovatã de neas-
cultare de Dumnezeu ºi de lipsã de loialitate
faþã de Hristos, deºi ar fi trebuit sã-L iubeas-
cã ºi sã-L asculte pe Dumnezeu cu toatã sin-
ceritatea. (Cuvântul curãþia este traducerea
substantivului gr. haplotçtos, „simplitate în
sensul de sinceritate“; cf. 1:12).

În metafora lui Pavel, biserica era o fe-
cioarã logoditã cu Hristos la convertire. Ca
slujitor al harului lui Dumnezeu, el acþiona ca
pãrintele lor spiritual (1 Cor. 4:15). Pânã la
împlinirea cãsãtoriei, la revenirea lui Hristos,
credincioºia faþã de Hristos era importantã
(cf. Ef. 5:25-27). Dar corintenii erau pericu-
los de aproape de renunþarea la acest devota-
ment ºi la spiritul de libertate în care acesta
înfloreºte. Erau periculos de deschiºi faþã de
o altã Evanghelie ºi faþã de un alt duh (i.e.,
robia faþã de Lege; 2 Cor. 3:7-8; cf. Gal.
4:17-5:1).

11:5-6. Corintenii ºovãiau în devotamen-
tul lor faþã de Domnul din cauza atracþiei
întreite exercitate asupra lor de apostolii falºi.
În primul rând, aceºti învãþãtori falºi se aºe-
zau pe ei înºiºi ºi misiunea lor în rând cu apo-
stolii originari. Numele de apostoli „nespus
de aleºi!” a fost folosit de apostolii falºi sau
a reprezentat numele ironic folosit de Pavel
pentru ei din cauza adulaþiei lor pentru cei
doisprezece apostoli (sau pentru Petru, Iacov
ºi Ioan; Gal. 2:9). Apostolii falºi sperau sã
obþinã autoritate pretinzând cã sunt asociaþii
celor doisprezece apostoli. Fãrã sã afecteze
autoritatea celor doisprezece, Pavel ºi-a afir-
mat propria poziþie de apostol de acelaºi
rang: eu nu sunt cu nimic mai pe jos (cf.
2 Cor. 12:11). Temeiul afirmaþiei sale va fi
prezentat dupã câteva versete (11:22-12:10).

În al doilea rând, apostolii falºi au recurs
la interesul corintenilor pentru talentul ora-
toric. Pavel a recunoscut cã nu era un orator
talentat, ci era necioplit în vorbire (cf.
10:10). (Dar chiar dacã ar fi fost un orator
foarte bun, el nu ºi-ar fi folosit talentul
oratoric; cf. 1 Cor. 2:1-5.) Poziþia lui de apos-
tol nu era o problemã de imagine ci de conþi-
nut. Ceea ce spunea Pavel era mai important
decât modul cum o spunea. Corintenii nu
puteau nega conþinutul mesajului lui ºi con-
secinþele lui transformatoare (cf. 1 Cor. 4:15;
9:12).

11:7-9. Al treilea mod în care apostolii
falºi sperau sã-i atragã pe corinteni era modul
în care îºi asigurau existenþa. Când Isus i-a
trimis pe ucenici în turneul lor misionar, El

i-a instruit sã îºi asigure existenþa ºi adãpos-
tul la cei pentru care lucrau (Luca 9:3-4;
10:4-7). Se pare cã aceasta a devenit practica
uzualã a misionarilor creºtini (1 Cor. 9:4-6;
cf. Didache 11:4-6) ºi era urmatã ºi de apos-
tolii falºi în Corint. Totuºi, Pavel ºi însoþi-
torii lui (ex., Barnaba, 1 Cor. 9:6) s-au deo-
sebit de ei asigurându-ºi singuri existenþa cât
de bine puteau, fãrã sã solicite remuneraþie
pentru lucrarea lor spiritualã (cf. 1 Cor. 4:12;
1 Tes. 2:9; 2 Tes. 3:8). Pavel a acceptat oca-
zional sprijin material, nesolicitat de el, din
partea unor Biserici în care a lucrat (ex.,
biserica filipenilor din Macedonia; Fil. 4:15-
16). Dar el a acceptat sprijinul lor cu o oare-
care stingherealã (cf. Fil. 4:10-13), consi-
derând o „despuiere“ (2 Cor. 11:8) a primi
ajutor din partea unor oameni sãraci. Nu
dorea sã îi „îngreuieze“.

11:10-12. Pavel avea diverse motive
pentru a adopta aceastã practicã generalã (ex.,
1 Cor. 9:17-18; 2 Tes. 3:9-10). Motivul sãu
principal ar fi putut fi dorinþa lui de a urma
exemplul lui Hristos care s-a fãcut sãrac pen-
tru a-i îmbogãþi pe alþii (2 Cor. 8:9). Un motiv
pentru menþinerea acestei practici în Corint a
fost împiedicarea apostolilor falºi sã pretindã
cã sunt egali cu Pavel în lucrarea apostolicã
(11:12), astfel el fiind o anatemã pentru ei.
Cu toate acestea, practica lui Pavel nu a fost
primitã bine nici mãcar de beneficiarii ei,
corintenii. Ei considerau cã ezitarea lui Pavel
de a accepta remuneraþia lor însemna cã nu îi
„iubeºte“. Dar Pavel a procedat aºa pentru a
nu da prilej nimãnui.

11:13-15. Cu toate cã Pavel era moderat
în remarcile lui despre apostolii „nespuºi de
aleºi“ (v. 5), aici el îi denunþã într-un mod
nimicitor pe aceºti apostoli mincinoºi. Nu
erau decât niºte impostori, pretinzând a fi
ambasadorii lui Hristos, deºi, de fapt, erau
emisarii (lucrãtori, diakonoi) lui Satan. Aºa
cum Satan se preface într-un înger de lu-
minã, ºi ei se prefac (metaschçmatizomenoi,
„schimbarea formei exterioare“) în apostoli
ai lui Hristos ºi în slujitori ai neprihãnirii.
La fel ca mormintele vãruite, ei pot arãta ne-
prihãniþi, dar în interior exista numai moarte
ºi descompunere (cf. Mat. 23:27-28), fapte ce
le prefigureazã sfârºitul (cf. 1 Cor. 3:17).

Cine erau aceºti apostoli falºi? Au fost
fãcute numeroase sugestii, mergând de la caris-
maticii eleniºti pânã la gnosticii din Palestina
(vezi J.J. Gunther, St. Paul’ Opponents and
Their Background. Leiden: E.J. Brill, 1973).
Mai mulþi factori sugereazã însã cã apostolii
falºi erau evrei din Palestina, membri ai
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bisericii din Ierusalim care erau fraþi falºi (cf.
Gal. 2:4), dupã pãrerea lui Pavel. Ei aveau
scrisori de recomandare din partea bisericii
(2 Cor. 3:1), poate sub auspiciile Conciliului
de la Ierusalim, pentru a supraveghea respec-
tarea decretului de la Ierusalim (Fapte 15:20-
21). Este sigur cã au existat înainte delegaþii
care s-au constituit singure cu scopul apli-
cãrii prevederilor mozaice (Fapte 15:24) ºi
este posibil ca apostolii falºi din Corint sã fi
fãcut parte din acest grup de disidenþi. Pavel
nu a contestat folosirea de cãtre ei a auto-
ritãþii unor apostoli „nespuºi de aleºi“. Dar a
respins valoarea acestei folosiri a autoritãþii
ºi noþiunea cã autoritatea apostolicã se obþi-
nea prin asocierea cu alþi oameni, în loc sã fie
primitã de la Dumnezeu.

C. Acreditarea apostolului (11:16-12:10)
La fel ca majoritatea oamenilor, corin-

tenii acceptau cu multã dificultate adevãrul
cã standardele divine diferã radical de cele
ale lumii. Pavel a încercat sã afirme clar acest
lucru în epistola lui anterioarã vorbind despre
mesajul crucii: înþelepciunea lui Dumnezeu
este o nebunie pentru lume (1 Cor. 1:18-25).
Dar în cazul în care corintenii ar fi persistat
în abordarea lucrurilor din perspectiva lumii,
el se va adapta perspectivei lor. Totuºi el va
încerca sã îi convingã cã acreditarea divinã
trebuie evaluatã nu prin prisma mãreþiei uma-
ne, ci prin prisma slãbiciunii umane. Semnele
unui apostol erau semnele lui Hristos, inclu-
siv slãbiciunea ºi suferinþa (2 Cor. 13:4; cf.
Is. 53:3-4; Mar. 9:12). În acest pasaj (2 Cor.
11:16-12:10) Pavel prezintã din nou slãbiciu-
nile sale ºi, cu o ironie muºcãtoare, spune în
esenþã, urmãtorul lucru: „Acestea sunt scri-
sorile de acreditare ale unui apostol“ (cf.
1 Cor. 4:9-13).

11:16-18. Urmând sfatul din Proverbele
26:5, Pavel le-a rãspuns iarãºi nebunilor co-
rinteni conform nebuniei lor. Înainte el le-a
cerut sã „sufere“ puþinã nebunie din partea lui
(2 Cor. 11:1); acum reia aceastã abordare. Nu
a fãcut acest lucru pentru cã l-a dorit, ci pen-
tru cã era necesar din cauza faptului cã i-au
tolerat ºi i-au primit bine pe apostolii falºi.
Corintenii i-au primit pe aceºti apostoli falºi
datoritã scrisorilor lor exterioare de acre-
ditare ºi a modului în care au ºtiut sã-ºi
exagereze meritele ºi valoarea. Era ca ºi cum
ar fi evaluat o piatrã preþioasã dupã mãrime
nu dupã calitate. Îndemnul lui Pavel pentru
credincioºi era sã facã un „concurs al nebu-
niei“ pentru câºtigarea corintenilor. Cuvântul
nebun (sau „nebunie“ ºi „nebuni“; v. 16-17,

19, 21; 12:6, 11) provine din adjectivul aph-
rôn, care înseamnã „ignorant“, nu din môros,
care înseamnã „stupid“. În 2 Corinteni Pavel
vorbeºte des despre laudã, nu în sensul de
aroganþã, ci de efort pentru a-ºi dovedi afir-
maþia cã este apostol. Pavel a spus: mã laud,
nu spun dupã Domnul, adicã Domnul nu
S-a apãrat niciodatã în acest mod, dar el a
ales acest mod de apãrare, chiar dacã a fã-
cut-o ezitând.

11:19-21a. Ironia din aceste versete fri-
zeazã sarcasmul. Ironia este temperatã numai
de motivul lui Pavel de a corecta aceastã bi-
sericã rãtãcitã. Corintenii, crezându-se înþe-
lepþi îi „sufereau“ cu plãcere pe nebuni —
un lucru naiv ºi nebunesc! Chiar dacã Pavel ar
fi putut fi acuzat cã „avea stãpânire“ peste
corinteni (1:24), apostolii falºi erau cei de
care ar fi trebuit sã se teamã. În Numele lui
Hristos îi exploatau ºi îi înrobeau pe corinteni
pentru satisfacerea propriilor interese. (Cu-
vântul din gr. de aici trad. prin vã mãnâncã
înseamnã „a devora“, ca un parazit. Este un
cuvânt diferit de cel trad. „înºelat“, în 7:2 ºi
„am tras… folos“, în 12:17-18.) Isus i-a
acuzat ºi El pe fariseii legaliºti de aceleaºi
practici rapace (Mar.12:40). Pavel a spus cã
a fost prea „slab“ în faþa acestui lucru. El s-a
prezentat corintenilor ca slujitorul lor ºi al lui
Hristos, singurul lor Domn (2 Cor. 4:5).

11:21b-22. Pavel era acum pregãtit sã
compare calitãþile exterioare considerate de
corinteni ºi de apostolii falºi drept foarte
importante. În general se crede cã întrebãrile
puse de Pavel ºi rãspunsurile pe care le-a dat
se referã la el însuºi ºi la apostolii falºi. Dar
este posibil ca Pavel sã se compare cu aºa-
numiþii apostoli „nespus de aleºi“ (v. 5), cei
doisprezece apostoli, despre care apostolii
falºi susþineau cã reprezintã sursa autoritãþii
lor, identificându-se cu ei. Dacã este aºa,
comparaþia ar fi mai pregnantã (vezi v. 5 ºi
12:11), ar fi conformã cu ceea ce Pavel a scris
înainte despre el însuºi ºi despre cei doi-
sprezece (1 Cor. 15:10) ºi ar elimina dificul-
tatea interpretãrii versetului din 2 Corinteni
11:23 prin aplicarea lui la apostolii falºi, în
contextul cuvintelor lui Pavel din versetul 13.
În concluzie, deºi aceste întrebãri se pot
referi la apostolii falºi care pretindeau a fi
împuterniciþii celor doisprezece apostoli, ele
pot fi înþelese ºi ca o comparaþie a lui Pavel
cu cei doisprezece, Pavel afirmându-ºi supe-
rioritatea faþã de ei, din punct de vedere
uman.

Termenul Evrei poate fi o modalitate
ancestralã de prezentare a acestui popor, dar
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în acest context (împreunã cu Israeliþi) el
mai poate reprezenta ºi o diferenþã lingvis-
ticã. Termenul mai este folosit în Noul Testa-
ment numai de douã ori (Fapte 6:1; Fil. 3:5).
În Fapte 6:1 termenul face în mod evident
deosebire între evreii care vorbeau limba
semitã ºi cei a cãror limbã principalã, sau sin-
gura limbã, era greaca. Deºi Pavel s-a nãscut
la Tars, se pare cã el a crescut într-o familie
unde se vorbea semita, cu pãrinþi evrei legaþi
de patria natalã.

Fiind israelit, Pavel aratã cã provine din
seminþia lui Beniamin (Fil. 3:5). Fiind sãmân-
þã a lui Avraam el a fost circumcis în a opta
zi (Fil. 3:5; cf. Gen. 17:9-14); mai important,
Pavel era urmaºul lui Avraam prin credinþã
(cf. Rom. 4:16). Din punct de vedere uman,
scrisorile de acreditare ale lui Pavel erau
impecabile (cf. Fil. 3:4-6).

11:23. Dacã Pavel s-ar fi comparat în
aceste versete cu apostolii falºi, nu cu cei
doisprezece apostoli (cf. comentariilor de la
v. 21b-22), atunci expresia slujitori ai lui
Hristos se referã la modul în care se defineau
ei înºiºi, fapt respins de Pavel înainte (v. 13),
dar acceptat de el aici de dragul argumentãrii.
Forþa argumentului sãu se referã la „slujirea“
cuantificabilã, o evaluare absurdã în sine (în
1 Cor. 3:13 Pavel insistã asupra calitãþii în
evaluarea slujirii creºtine). Pavel a remarcat
el însuºi absurditatea acestei comparaþii (vor-
besc ca un ieºit din minþi; cf. 2 Cor. 5:13),
dar interesul corintenilor pentru comparaþii
l-a obligat sã facã acest lucru.

Rezultatele obþinute de Pavel în lucrarea
lui ca intensitate ºi amploare nu puteau fi
egalate de nici un apostol sau grup de apos-
toli (cf. 1 Cor. 15:10). Ceea ce este remarca-
bil în catalogul de realizãri al lui Pavel este
importanþa acordatã nu lucrurilor care pot fi
considerate victorii ale experienþei lui în lu-
crare, ci înfrângerilor sale. El a lãsat nemen-
þionate ocaziile când se afla pe culmile puterii
lui Dumnezeu, cum ar fi lucrarea din Efes
(ex., Fapte 19:11) ºi a consemnat experien-
þele în care pãrea cã este þinut neajutorat la
pãmânt. La fel ca Domnul sãu, care a mani-
festat gloria lui Dumnezeu prin suferinþele ºi
moartea Lui (Ioan 13:31), Pavel s-a lãudat cu
suferinþele ºi slãbiciunile lui (cf. Gal. 6:14).

Detaliile privitoare la lucrarea lui dez-
vãluite de Pavel în acest verset aratã cât de
fragmentatã este biografia sa din Faptele
Apostolilor. Scrierea acestei epistole a coincis
cu evenimentele menþionate de Luca în Fapte
20:2. În naraþiunea lui Luca de aici sunt
menþionate numai o întemniþare (în Filipi), o

bãtaie (tot în Filipi; Fapte 16:22) ºi un pericol
de moarte (împroºcarea cu pietre; Fapte
14:19). Dar în 2 Corinteni Pavel s-a referit la
numeroase incidente de acest fel. Poate cã ele
au avut loc înainte de cãlãtoriile lui misionare
oficiale (Fapte 13-20) sau poate cã Luca nu a
considerat necesar sã le fi consemnat.

11:24. Acest verset aratã clar cã afir-
maþia lui Pavel din Romani 9:3 — dorind sã
fie el însuºi blestemat dacã astfel ar fi fost
mântuit Israelul — nu a fost o declaraþie
vanã. De cinci ori a cãpãtat Pavel pedeapsa
de la sinagogã (de 39 de lovituri fiecare) în
timp ce lucra pentru concetãþenii lui Iudei.
În timpul celor 39 de lovituri ar fi putut muri,
deoarece, dupã Mishnah, cel ce aplica pe-
deapsa nu era vinovat de moartea victimei
(Makkoth 3.14).

11:25-26. Apostolul neevreilor a fost
bãtut de evrei. Romanii l-au pedepsit ºi ei pe
Pavel prin bãtaia cu nuiele, deºi acest lucru
era ilegal pentru cã era cetãþean roman (Fapte
16:37). Atât de aclamata pace romanã nu i-a
asigurat o prea mare protecþie lui Pavel.
Legea ºi ordinea romanã din Listra nu au fost
în stare sã opreascã mulþimea care l-a
împroºcat cu pietre pe Pavel ºi l-a aban-
donat crezându-l mort (Fapte 14:19). Nici
drumurile romane pe uscat sau pe mare nu
ofereau cãlãtorii de plãcere. Pe lângã nau-
fragii (cf. Fapte 27:27-44, cu toate cã ele
sunt încã viitoare în timpul scrierii epistolei
2 Cor.) ºi traversãrile râurilor, însoþite de
pericolul de a se îneca sau de a fi descoperit
de duºmani, lucrarea itinerantã a lui Pavel (el
era deseori în cãlãtorii) l-a expus multor
pericole. El trebuia sã se fereascã de atacurile
tâlharilor (cf. Luca 10:30), ale evreilor
(celor din neamul meu) ºi ale pãgânilor
(ex., Fapte 14:19; 16:19). El s-a confruntat de
multe ori cu pericole: în cetãþi… în pustie…
pe mare (v. 25). Chiar ºi în biserici, cum era
biserica din Corint, Pavel se afla în pericolul
de a fi atacat la instigarea celor numiþi fraþii
mincinoºi sau chiar de cãtre aceºtia. 

11:27. Pe lângã pericolele pe care trebuia
sã le înfrunte, Pavel a îndurat numeroase pri-
vaþiuni în îndeplinirea slujbei lui de apostol.
Decizia lui de a refuza remuneraþia pentru
lucrarea sa (cf. v. 7-9) nu a fost luatã uºor.
Deºi lucra zi ºi noapte (cf. 1 Tes. 2:9) pentru
a nu împovãra pe nimeni pentru necesitãþile
vieþii (2 Tes. 3:8), Pavel a ºtiut ce înseamnã
a-þi fi foame ºi a nu avea îmbrãcãminte, nefi-
indu-þi împlinite nici mãcar nevoile minime.
A avut parte de nopþi fãrã somn, de sete, de
posturi ºi de frig.
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Mai înainte în 2 Corinteni, Pavel a men-
þionat faptul cã a fost persecutat (2 Cor. 4:9),
cã s-a aflat în pragul morþii (4:10-12), s-a
confruntat cu „bãtãi… temniþe… rãscoale…
osteneli… vegheri… posturi“ (6:5). Aici
(11:23-27) lista suferinþelor lui este mult mai
completã. 

11:28-29. Este dificil sã înþelegem dure-
rea pe care a simþit-o Pavel din cauza pe-
ricolelor ºi privaþiunilor fizice. Dar luptele
spirituale ale lucrãrii reprezentau o povarã
chiar  ºi mai mare.

Aceste versete reprezintã apogeul cata-
logului suferinþelor lucrãrii sale. Grija faþã
de alþii, nu faþã de sine însuºi, îl apãsa greu.
În 1 Corinteni (12:25) Pavel a fãcut o prezen-
tare amplã a bisericii ca trup compus din
diverse mãdulare unite de o grijã reciprocã
unele faþã de altele. Aici el vorbeºte despre
povara zilnicã a grijii pe care o avea nu nu-
mai pentru binele bisericii corintene, lucru
care ar fi pus la încercare ºi cele mai nobile
spirite, dar ºi pentru toate Bisericile înfiin-
þate prin lucrarea sa.

În 1 Corinteni 12 el a afirmat cã într-un
trup spiritual, „dacã suferã un mãdular, toate
mãdularele sufãr împreunã cu el“ (1 Cor.
12:26). Aici el a arãtat cum acel sentiment
s-a exprimat în viaþa lui. El s-a identificat cu
cei slabi din punct de vedere fizic (cf. Fil.
2:26), dar mai ales cu cei slabi spiritual
(1 Cor. 9:22) în starea lor de compãtimit
(1 Cor. 8:12; Rom. 14:15). Cine este slab, ºi
sã nu fiu ºi eu slab? Dacã un om era atras în
pãcat, Pavel se identifica atât de mult cu pã-
cãtosul încât simþea ºi el consecinþele acþiu-
nii. Cine cade în pãcat, ºi eu sã nu ard?
David a comparat starea lui de pãcat sub mâ-
na lui Dumnezeu cu „seceta verii“ (Ps. 32:4),
pasaj din care s-a inspirat probabil Pavel când
a afirmat cã „ardea“ în interior când auzea cã
un frate s-a rãtãcit în pãcat. 

11:30. Pavel a folosit standardele corin-
tenilor ºi ale apostolilor falºi ºi le-a inversat.
Catalogul suferinþelor lui nu conþinea lucru-
rile pe care se aºteptau ei sã le citeascã. El
s-a lãudat nu cu puterea, ci cu slãbiciunea
lui. (În cap. 11-13, Pavel vorbeºte des despre
a fi „slab“ [11:21, 29; 12:10; 13:4, 9] ºi despre
a avea „slãbiciuni“ [11:30; 12:5, 9-10].) Dar
pentru Pavel aceasta era „lauda“ lui, nu o
poveste inventatã sau ironicã. Pavel se lãuda
numai cu faptul cã viaþa lui era ca a lui
Hristos. Aºa cum Isus a fost un „om al durerii
ºi obiºnuit cu suferinþa“ (Is. 53:3), a fost ºi
Pavel (2 Cor. 11:23-27). Aºa cum a fãcut Isus
(„suferinþele noastre le-a purtat ºi durerile

noastre le-a luat asupra Lui“; Is. 53:4) a pro-
cedat ºi Pavel, chiar dacã într-un mod diferit
(2 Cor. 11:28-29). „Lauda“ lui Pavel era cã se
asemãna cu Robul care suferã. Era o afir-
maþie mãreaþã, chiar dacã nu era înþeleasã în
acest mod de apostolii falºi ºi de credincioºii
corinteni lumeºti (1 Cor. 3:3).

11:31. Oricare dintre suferinþele prezen-
tate de Pavel în versetele precedente l-ar fi
putut omorî pe un om obiºnuit. Însã Pavel —
un singur om — le-a îndurat pe toate.

Pavel ºtia cã membrii bisericii din Corint
nu aveau o încredere totalã în el (cf. 1:12-18).
Din acest motiv el ºi-a afirmat veridicitatea:
nu mint (cf. 1:18; 11:11). Afirmarea since-
ritãþii sale s-a aplicat nu numai suferinþelor
trecute ci ºi prezentãrii incidentului din
Damasc care urmeazã (11:32-33) ºi relatãrii
viziunii sale (12:1-6).

11:32-33. Pavel a menþionat evadarea
din Damasc, un eveniment care a avut loc la
începutul vieþii sale de creºtin (cf. Fapte
9:19-25), ca o chintesenþã a experienþei lui
tipice în slujba de apostol. Ea rezuma trans-
formarea care a avut loc în relaþia lui cu
Dumnezeu ºi arãta contrastul pronunþat dintre
starea lui ºi cea a apostolilor falºi. Ca ºi ei, el
avea scrisori de recomandare de la Ierusalim
pentru Damasc (Fapte 9:2), dar când se afla
pe drum, Dumnezeu l-a trântit la pãmânt ºi
L-a întâlnit pe Hristos cel înviat. El a plecat
spre Damasc cu o mare autoritate umanã ºi cu
mult zel (Fapte 9:1); el a plecat din Damasc,
conºtient într-un mod zdrobitor de propria
slãbiciune. El a fost urmãrit atât de evrei cât
ºi de neevrei (Fapte 14:5), dar a fost scãpat
de Dumnezeu cu ajutorul fraþilor lui creºtini.
Ieºirea lui (a fost dat jos… într-o coºniþã),
nu intrarea lui a fost aspectul tipic al vieþii lui
de apostol (cf. 1 Cor. 4:9-12). Cât de deose-
biþi erau apostolii falºi, care erau ca Pavel
înainte de convertire.

12:1. A doua comparaþie asupra cãreia
au insistat corintenii (cf. v. 11) se referea la
vedeniile ºi descoperirile Domnului. Pavel
credea cã lauda cu avantajele exterioare, cum
erau cele de care se bucura el (11:22-23) nu
este de folos pentru zidirea bisericii (10:8).
Totuºi, el spera cã acest lucru sã îi reducã la
tãcere pe criticii lui ºi sã-i permitã sã lucreze
liber printre ei. De asemenea, el a îndreptat
atenþia cititorilor nu spre aceste avantaje
lipsite de relevanþã ci spre semnele autentice
ale unui apostol. Ceea ce îi deosebea pe
cei care sunt „slujitori ai lui Hristos“ (11:23)
era asemãnarea lor cu Robul care suferã
(Is. 53). Dacã un om era entuziasmat de
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„vedeniile ºi descoperirile Domnului“ (2 Cor.
12:1), el ar fi trebuit sã aibã o apreciere cores-
punzãtoare a propriilor slãbiciuni ºi umilinþã
(v. 9-10).

12:2-4. Referirea indirectã a lui Pavel la
el însuºi prin cuvintele un om în Hristos
aratã cã el a considerat aceastã experienþã nu
o consecinþã a meritelor lui inerente sau a
spiritualitãþii lui, ci a faptului cã se afla „în
Hristos“. Astfel el a anticipat ceea ce toþi
oamenii care sunt în Hristos vor experimenta
într-o zi în prezenþa lui Hristos în cer. 

Acest eveniment a avut loc în urmã cu
patrusprezece ani, prin anii 42-44 d.Hr., îna-
inte de cãlãtoria misionarã a lui Pavel prezen-
tatã în Fapte. Pavel a fost rãpit (din acelaºi
verb harpazô folosit în 1 Tes. 4:17 cu privire
la sfinþii care vor avea parte de Rãpire) pânã
în al treilea cer, locuinþa lui Hristos ºi a
sfinþilor, pe care Isus a numit-o rai (Luca
23:43; cf. Apoc. 2:7). Senzaþiile temporale ºi
spaþiale au lipsit (dacã a fost în trup nu ºtiu;
dacã a fost fãrã trup, nu ºtiu). I s-a interzis
sã spunã ceea ce a auzit, probabil datoritã
faptului cã aceste lucruri i se aplicau numai
lui (cf. Fapte 9:16). Experienþa însã a con-
tribuit fãrã îndoialã la convingerea lui Pavel
cã „întristãrile noastre uºoare de o clipã
lucreazã pentru noi tot mai mult o greutate
veºnicã de slavã“ (2 Cor. 4:17).

12:5-6. Pavel s-a lãudat cu un om (cf.
„un om în Hristos“, v. 2, ºi „omul acesta“, v. 3)
deoarece Hristos era important pentru el, nu
el însuºi. Interesul corintenilor pentru lucru-
rile exterioare ºi spectaculoase era regretabil
în ochii lui Pavel (cf. 1 Cor. 14:20). El se putea
într-adevãr lãuda cu aceste lucruri (2 Cor.
12:6; cf. 1 Cor. 14:18; Fil. 3:4), fapt din care
se deducea cã afirmaþiile celorlalþi din Corint
erau suspecte. Dar pe Pavel nu îl interesau
realizãrile lui, ci lucrarea lui Dumnezeu prin
el ºi evanghelia pe care o predica.

12:7-9. Pentru ca Pavel sã nu uite acest
fapt, Dumnezeu i-a dat un lucru care sã-i
aducã aminte permanent de slãbiciunea lui.
Au fost date nenumãrate explicaþii cu privire
la sensul expresiei un þepuº în carne. Printre
ele se numãrã: ispite neîncetate, oponenþi
încãpãþânaþi, maladii cronice (cum ar fi oftal-
mia, malaria, migrenele ºi epilepsia) ºi un
defect de vorbire. Nimeni nu ºtie cu siguranþã
care a fost acest „þepuº“, dar a fost probabil
vorba de un defect fizic (pentru a vedea
lucrarea Satanei în acest lucru, cf. 1 Cor. 5:5;
10:10). Este de înþeles cã Pavel a considerat
acest þepuº o piedicã în el pentru o lucrare
mai amplã sau mai eficientã (cf. Gal. 4:14-16)

ºi s-a rugat deseori lui Dumnezeu pentru
îndepãrtarea lui (2 Cor. 12:8). Dar el a învãþat
din experienþã lecþia care strãbate întreaga
epistolã: puterea divinã (puterea Mea, v. 8;
puterea lui Hristos, v. 9) este manifestatã
cel mai bine acolo unde existã slãbiciune
umanã (cf. 4:7) astfel încât numai Dumnezeu
sã fie lãudat (10:17). În loc sã înlãture pro-
blema, Dumnezeu i-a dat harul Lui. Acest
har este suficient (arkei, i.e., adecvat, în sen-
sul cã produce mulþumire). (Cuvintele gr.
trad. prin sã mã împiedice sã mã îngâmf
apar de douã ori în 12:7, la începutul ºi la
sfârºitul versetului. În NIV este tradus o sin-
gurã datã.)

12:10. Harul lui Dumnezeu a transformat
perspectiva lui Pavel. Experienþele din lu-
crarea sa pe care le-ar detesta în mod normal,
le putea accepta în mod supranatural datoritã
faptului cã puterea lui Hristos era evidentã în
mijlocul acestor experienþe ºi astfel gloria Îi
revenea lui Hristos, nu lui Pavel. Când Pavel
a ajuns la capãtul puterilor lui, numai Hristos
putea fi vãzut. Când el era slab, atunci
Hristos, prin puterea Sa, îl putea face pe
Pavel tare din punct de vedere spiritual.
(„Puterea“, dynamis, din v. 9, este cuvântul
„tãrie“, corespunzând astfel cuvântului „ta-
re“, dynatos, din v. 10.)
D. Reacþia recomandatã (12:11-13:10).

Pavel a sperat sã vadã, atunci când i-a
vizitat pe corinteni, douã reacþii faþã de scri-
soarea lui: (1) pocãinþa (care include ascul-
tare de Dumnezeu) de rãul înfãptuit ºi (2) o
afirmare a loialitãþii faþã de el ºi faþã de
tovarãºii lui de lucrare ca slujitori autentici ai
lui Hristos.

12:11. Lauda s-a terminat. Pavel ºi-a
jucat rolul cerut de corinteni, acela de nebun.
În loc sã vinã în ajutorul lui împotriva tutu-
ror aluziilor rãutãcioase ºi calomniilor apos-
tolilor falºi, corintenii au rãmas spectatori
pasivi, obligându-l pe Pavel sã se apere sin-
gur. Pavel ºtia cã el se putea compara fãrã
probleme chiar ºi cu cel mai mare dintre cei
doisprezece apostoli (cf. 11:5), aºa cum aratã
catalogul meritelor sale. Dar aceasta era o
acþiune nebuneascã pentru cã, în ultima
instanþã, aceste merite ºi avantaje nu erau ale
lui, ci ale lui Dumnezeu. El era nimic. Aºa
cum le scrisese anterior corintenilor: „am
lucrat mai mult decât toþi: totuº, nu eu, ci
harul lui Dumnezeu, care este în mine“
(1 Cor. 15:10).

12:12. Faptele supranaturale fãcute
prin harul lui Dumnezeu ar fi trebuit sã fie
suficiente pentru a reduce la tãcere toate

2 Corinteni 12:2-12
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suspiciunile privind calitatea de apostol al lui
Pavel. Semne (sçmeios, minuni care sublini-
azã semnificaþia lor; ex., cele ºapte „semne“
ale lui Isus din Ioan); puteri (terasin, eve-
nimente neobiºnuite care dau naºtere la
veneraþie); minuni (dynamesin, acþiuni extra-
ordinare care sunt rezultatul puterii suprana-
turale) — toate acestea sunt semnele unui
apostol (cf. Fapte 2:22, 43; Evr. 2:4). Cu toa-
te cã în Faptele Apostolilor nu sunt consem-
nate semne miraculoase ºi minuni fãcute de
Pavel în Corint, cu siguranþã cã astfel de fap-
te au avut loc (le-aþi avut printre voi). Pavel
a fãcut minuni ºi înainte, ºi dupã lucrarea din
Corint. Un demon a fost alungat dintr-o fetiþã
roabã în Filipi (Fapte 16:18) ºi lucrarea lui
Pavel din Efes a fost marcatã de numeroase
minuni (Fapte 19:11). Desigur cã minunea
cea mai mare era biserica din Corint înfiinþatã
de Pavel, dar cãreia Dumnezeu i-a dat viaþã
(1 Cor. 3:6). Remarcabilã a fost de asemenea
rãbdarea lui, tot un rezultat al puterii primite
de la Dumnezeu (Fapte 18:9-11). Toate aces-
te dovezi arãtau cã Pavel era un apostol ade-
vãrat ºi cã oponenþii lui erau „apostoli minci-
noºi“ (2 Cor. 11:13). 

12:13-15. Pavel se deosebea de apostolii
adevãraþi într-o singurã privinþã: se întreþinea
singur ºi nu a acceptat remuneraþie din partea
corintenilor. El nu avea de gând sã-ºi schim-
be modul de lucrare pentru cã nu dorea sã fie
o sarcinã pentru ei (v. 13-14, 16). A treia
vizitã imediatã nu urma sã fie diferitã (cf.
13:1; ºi vezi punctul 7 de la secþiunea „Con-
tacte ºi corespondenþã“ din Introducere). Ca
un „pãrinte“ al copiilor lui spirituali, Pavel a
dorit sã se îngrijeascã de bisericã fãrã ca acest
lucru sã-i coste pe membrii ei. Deºi a refuzat
plata pentru lucrarea sa din motive diferite
(cf. 11:10; 1 Cor. 9:17), nu ultimul dintre ele
fiind cã îi „iubea“ pe corinteni. El ar fi pri-
mit cu bucurie aceeaºi „platã“ de la ei (cf.
2 Cor. 6:11-13). 

12:16-18. Pavel putea accepta cã recom-
pensa corintenilor pentru dragostea sa era
mai micã decât dragostea pe care a investit-o
el în ei. Dar a considerat intolerabil faptul cã
ei l-au acuzat pe el ºi pe tovarãºii lui de
slujbã de un motiv ascuns, acela de a-ºi
urmãri propriile interese (deºi adevãrul era
contrariul). Probabil cã apostolii mincinoºi
au sugerat cã refuzul lui Pavel de a accepta
sprijin material din partea bisericii era numai
o hainã sub care îºi ascundea dragostea de
bani ºi scopurile reale pentru strângerea de
ajutoare. Tit era fãrã îndoialã vizat ºi el de
aceastã acuzaþie, aºa cum era ºi unul din cei

doi fraþi care l-au însoþit la recomandarea lui
Pavel (cf. 8:22). Pavel a pus întrebarea evi-
dentã: ce dovadã trebuia sã aducã pentru a i
se acorda crezare? A existat vreun semn de
purtare necorespunzãtoare la Tit ºi la fratele?
Nu erau acþiunile lui Pavel la fel de impeca-
bile? I-a exploatat (cf. 2:11; 7:2) vreunul din-
tre ei pe corinteni? Pavel spera ca absenþa
dovezilor sã-i reducã la tãcere pe criticii sãi
(deºi trecutul relaþiei sale cu biserica din
Corint nu prevestea un astfel de rezultat).

12:19-21. Motivul apãrãrii lui Pavel,
apãrare care se regãseºte în toatã epistola, nu
o constituie propria lui siguranþã. Pavel va fi
judecat de Dumnezeu, nu de un tribunal
uman (1 Cor. 4:3-4; 2 Cor. 5:10). Dimpotrivã,
el a scris aceastã epistolã dificilã din grijã
pentru corinteni (pentru zidirea voastrã) în
speranþa corectãrii dezordinii din bisericã
înainte ca pedeapsa sã devinã necesarã (13:2).
La fel cum se poartã un tatã cu copiii sãi,
orice pedeapsã pe care era obligat sã o aplice
îl întrista ºi pe el (12:21). Acesta era motivul
pentru care el ºi-a anulat a treia vizitã pe care
intenþionase sã o facã (1:23-2:4). Ei rãspun-
seserã bine scrisorii lui anterioare (7:8-13)
dar apariþia apostolilor mincinoºi ameninþa sã
reînvie fosta lor dezbinare.

Cele opt pãcate pe care le-a prezentat
Pavel (12:20) sunt explicabile în contextul
dezbinãrii din bisericã, aºa cum sunt ºi cele
trei pãcate din versetul 21 în climatul de
moralitate îndoielnicã pe care-l produce lipsa
unitãþii. (Vezi comentariile despre aceste trei
pãcate de la Gal. 5:19.) Deºi se poate crede
cã înclinaþia legalistã a apostolilor falºi
împiedica producerea pãcatelor prezentate în
2 Corinteni 12:21, tristul adevãr este cã lega-
lismul face deseori casã bunã cu imoralitatea
(cf. Fil. 3:3, 19; Ioan 8:3-7).

13:1-3. A doua vizitã a lui Pavel la
Corint (2:1) a fost o experienþã umilitoare
(12:21), nu numai din cauza ofenselor ce i
s-au adus (cf. 2:5-11), ci ºi din cauza faptului
cã mulþi membri ai bisericii trãiau contrar
voii lui Dumnezeu (12:21). Pavel i-a avertizat
atunci despre consecinþele pãcatului ºi a pro-
cedat la fel ºi în aceastã epistolã. Urmând
modelul aplicãrii versetului din Deuterono-
mul 19:15 de cãtre Isus în cazul fratelui care
pãcãtuieºte (Mat. 18:16), Pavel a promis cã îi
va disciplina pe cei care nu s-au pocãit.
Dovada autoritãþii sale apostolice pe care o
doreau ei le va fi datã, însã într-un mod pe
care ei ar fi înþelepþi dacã l-ar evita (cf. 1 Cor.
5:5). Deºi Pavel era slab, Hristos pe care-l
servea nu era slab deloc (cf. 2 Cor. 10:4).

2 Corinteni 12:13-13:3
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13:4. Paradoxul lui Hristos era parado-
xul lui Pavel. Având puterea lui Dumnezeu
la dispoziþia Sa (Mat. 26:53), Hristos a urmat
totuºi calea crucii, caracterizatã prin slãbi-
ciune. Mãreþia acestei puteri nefolosite a fost
manifestatã în învierea Lui (Ef. 1:19-21). În
viaþa de dinainte de mormânt Pavel a urmat
calea „slãbiciunii“, dar, la fel ca în viaþa lui
Isus, puterea lui Dumnezeu va transpare
prin el (ex., Mat. 4:23; 2 Cor. 12:12). Pavel
dorea ca aceastã putere sã fie folositã în
scopuri constructive, nu punitive (cf. 13:10;
10:2-6), sã fie o putere care sã-i ofere posi-
bilitatea sã fie „plin“ de viaþã… faþã de ei
(„sã-i slujeascã“, NIV — n.tr.). 

13:5-7. În toatã epistola Pavel s-a supus
pe sine însuºi ºi lucrarea lui unei examinãri
minuþioase. Acum el le oferã corintenilor
lentila, îndemnându-i sã-ºi analizeze propriul
comportament (voi înºivã este accentuat prin
poziþie în gr.). Întrebarea lui Pavel este pusã
în aºa fel încât se referã la justificarea pozi-
þionalã: erau ei creºtini sau nu? Dar este la fel
de plauzibil sã considerãm cã el s-a referit la
sfinþirea practicã: demonstrau ei cã erau în
credinþã (cf. 1 Cor. 16:13) ºi cã Hristos era
în ei, ascultând de voia Lui? A trece acest test
însemna a face ceea ce este drept. A fi lepã-
daþi însemna a fi neascultãtori ºi de aceea
supuºi disciplinãrii lui Dumnezeu. Cuvântul
lepãdaþi (2 Cor. 13:5-7) traduce cuvântul
grecesc adokimoi („dezaprobat“; cf. adoki-
mos din 1 Cor. 9:27).

Oricare au fost îndoielile corintenilor cu
privire la comportarea lui Pavel (ex., 2 Cor.
1:17; 2:17; 7:2), el era convins cã o evaluare
chibzuitã îi va determina sã-i dea dreptate. El
spera ca ei sã nu fie condamnaþi de Dumne-
zeu; el mai spera ca ei sã înþeleagã cã el nu
era condamnat de Dumnezeu. Cu toate aces-
tea, pe Pavel îl interesa reputaþia ºi poziþia
lor, nu ale lui.

13:8-10. În ceea ce-l privea, Pavel ºtia
cã era fãrã putere împotriva adevãrului,
adicã a voii lui Dumnezeu. Experienþa lui de
pe drumul Damascului l-a învãþat acest lucru
(Fapte 9:1-6). La fel ca Isus, Domnul sãu, el
era gata sã se cheltuiascã ºi sã jertfeascã pen-
tru alþii (cf. 2 Cor. 8:9; 12:15). În slãbiciunea
sa, el a primit putere (12:8, 10) ºi acest lucru
era valabil ºi cu privire la ei (13:9). El era
preocupat de bunãstarea corintenilor (cf. Fil.
2:20-21). Cuvântul desãvârºirea (katartisin)
poate fi tradus prin „restaurarea“. Acest sub-
stantiv apare numai aici în Noul Testament,
dar este înrudit cu verbul katartizethe tradus
prin „desãvârºiþi-vã“ în 2 Corinteni 13:11; iar

în altã parte este folosit cu privire la repararea
mrejelor (Mat. 4:21).

Ca o concluzie la acest avertisment
(2 Cor. 12:20; 13:5-7), rugãciunea apostolu-
lui pentru restaurarea lor este foarte potri-
vitã. Astfel Pavel ar fi fost scutit de durerea
disciplinãrii celor pe care îi iubea (cf. 2:2) ºi
ar fi putut în schimb sã lucreze împreunã cu
ei pentru bucuria lor (1:24) ºi pentru zidire
(13:10).

V. Încheierea (13:11-14)

Au reacþionat favorabil corintenii la
avertismentul lui Pavel? Da. Pavel ºi-a condi-
þionat extinderea lucrãrii în alte pãrþi de re-
zolvarea problemelor din Corint (10:15-16).
Dupã scrierea acestei epistole, Pavel a fãcut o
vizitã de trei luni în Corint, timp în care a
scris Epistola cãtre Romani. În aceastã epis-
tolã el a scris: „acum, fiindcã nu am nimic
care sã mã þinã pe aceste meleaguri“ (Rom.
15:23). Chemarea lui a fost ascultatã. Corin-
tenii erau acum ascultãtori.

A. Comportamentul adecvat (13:11-12)
13:11-12. Ultimul apel al lui Pavel a fost

o chemare la unitate: desãvârºiþi-vã (i.e.,
„fiþi restauraþi sau compleþi“; vezi comenta-
riile la „desãvârºire“ din v. 9), îmbãrbãta-
þi-vã, fiþi cu un cuget (cf. Fil. 2:2), trãiþi în
pace. Aceastã unitate putea fi realizatã numai
dacã depindeau de Dumnezeu, care dãruieºte
„dragoste“ (cf. 2 Cor 13:14) ºi „pace“. O ast-
fel de unitate este exprimatã printr-o sãru-
tare sfântã (cf. Rom. 16:16; 1 Cor. 16:20
[vezi comentariile de acolo]; 1 Tes. 5:26;
1 Pet. 5:14).

B. Salutãri ºi binecuvântare (13:13-14)
13:13-14. Sfinþii din Macedonia, la care

a stat Pavel când a scris 2 Corinteni (vezi
Introducere), trimiteau sãnãtate. Încheind,
Pavel a invocat binecuvântarea Dumnezeului
trinitar pentru cã harul manifestat de Hris-
tos, dragostea exprimatã de Dumnezeu Tatãl
(cf. „Dumnezeu dragostei“, v. 11) ºi împãr-
tãºirea, roada Sfântului Duh, sã fie experi-
mentate în Corint.

2 Corinteni 13:4-14

574

2Corinteni.qxd  04.01.2005  22:06  Page 574



BIBLIOGRAFIE

Barrett, C.K. The Second Epistle to the
Corinthians. New York: Harper & Row,
1973.

Bruce, F.F. 1 and 2 Corinthians. Londra:
Oliphants, 1971.

Gromacki, Robert G. Stand Firm in the
Faith: An Exposition of II Corinthians.
Grand Rapids: Baker Book House, 1978.

Hanson, Richard P.C. 2 Corinthians.
Londra: SCM Press, 1954.

Héring, Jean. The Second Epistle of Saint
Paul to the Corinthians. Londra: Epworth
Press, 1967.

Hodge, Charles. An Exposition of the
Second Epistle to the Corinthians. Retipãrire.
Grand Rapids: Baker Book House, 1980.

Hughes, Phil l ip Edgcumbe. Paul’
Second Epistole to the Corinthians. The New
International Commentary on the New
Testament. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
Publishing Co., 1962.

Kent, Homer. A Heart Opened Wide:
Studies in II Corinthians. Grand Rapids:
Baker Book House, 1982.

Moule, H.C.G. The Second Epistle to the
Corinthians. Fort Washington, Pa.: Christian
Literature Crusade, 1976.

Plummer, Alfred. A Critical and Exe-
getical Commentary on the Second Epistle of
Saint Paul to the Corinthians. The Interna-
tional Critical Commentary. Edinburgh: T. &
T. Clark, 1915.

Schelke, Karl. The Second Epistle to the
Corinthians. New York: Herder & Herder,
1969.

Tasker, R.V.G. The Second Epistle of
Paul to the Corinthians: An Introduction and
Commentary. The Tyndale New Testament
Commentaries. Grand Rapids: Wm. B.
Eerdmans Publishing Co., 1958.

Thrall, Margaret E. The First and Second
Letters of Paul to the Corinthians. Londra:
Cambridge Press, 1965.

2 Corinteni 

575

2Corinteni.qxd  04.01.2005  22:06  Page 575



2Corinteni.qxd  04.01.2005  22:06  Page 576



INTRODUCERE

Importanþa epistolei. Galateni, cu toate cã
este una dintre cele  mai scurte epistole ale lui
Pavel, este consideratã una dintre cele mai
importante ºi mai influente epistole. Deoa-
rece Epistolele cãtre Romani ºi cãtre Galateni
vorbesc despre justificarea prin credinþã, pri-
ma a fost consideratã de unii o extindere a
Epistolei cãtre Galateni, iar a doua a fost
numitã „Epistola scurtã cãtre Romani“.

La fel ca 2 Corinteni, Epistola cãtre
Galateni apãrã cu multã elocvenþã autoritatea
apostolicã a lui Pavel ºi conþine în rezumat
învãþãtura apostolului. Mai concret, conþine o
prezentare clarã a justificãrii prin credinþã ºi
construieºte pe aceastã temelie o apãrare a
libertãþii creºtine împotriva oricãror forme de
legalism.

În Biserica Primarã, pe mãsurã ce se pro-
ducea separarea dintre iudaism ºi creºtinism,
Epistola cãtre Galateni a ajutat fãrã îndoialã
la clarificarea acestei despãrþiri. Dupã multe
secole epistola a jucat un rol cheie în Refor-
mã ºi de aceea a fost numitã „piatra unghiu-
larã  a Reformei Protestante“. Acest lucru s-a
datorat faptului cã subiectul principal al epis-
tolei, mântuirea numai prin har prin credinþã,
a fost tema majorã în predicile reformato-
rilor. Luther a fost atras în mod deosebit
de Galateni ºi a numit Epistola soþia lui. A
þinut multe predici din ea, iar cartea lui,
Commentary on Galatians, a fost cititã de
foarte mulþi oameni de rând.

Influenþa profundã a acestei mici epistole
continuã. Este într-adevãr „Magna Carta a
libertãþii creºtine“, care proclamã generaþiilor
moderne adevãrul cã eliberarea de sub
pedeapsa ºi puterea pãcatului nu se obþine
prin fapte, ci este prin har prin credinþa în
soluþia oferitã de Dumnezeu.

Autorul. Paternitatea paulinã a Epistolei
cãtre Galateni a fost în general recunoscutã,
excepþie fãcând câþiva critici radicali. Chiar
ºi atunci când criticii germani din secolul al
XIX-lea negau paternitatea apostolicã a celor

mai multe cãrþi biblice, ºcoala de la Tübingen
a considerat cã Pavel a scris Galateni.
Motivele se bazeazã atât pe dovezile interne
cât ºi pe cele externe. Este important cã
autorul epistolei îºi precizeazã numele,
Pavel, atât în salutãri (1:1) cât ºi în cuprinsul
epistolei (5:2). Cea mai mare parte a capi-
tolelor 1 ºi 2 este autobiograficã ºi se aflã
într-o armonie remarcabilã cu evenimentele
din viaþa lui Pavel consemnate în cartea
Faptele Apostolilor. Teologia din Galateni
este teologia lui Pavel, aºa cum a fost ea
prezentatã ºi în alte scrieri ale sale, de exem-
plu în Romani.

Dovada externã a paternitãþii pauline a
Galatenilor este de asemenea convingãtoare.
În secolele al doilea ºi al treilea Galateni a
fost atribuitã lui Pavel ºi a fost citatã de
Irenaeus, Clement din Alexandria ºi Origen.
Chiar ºi ereticii timpului, inclusiv Marcion,
au considerat cã a fost scrisã de Pavel.

Se poate trage concluzia cã nu existã nici
o îndoialã justificatã în Biserica Primarã ºi nu
trebuie sã existe nici astãzi vreo îndoialã cu
privire la paternitatea paulinã a Galatenilor.

Cititorii iniþiali. Epistola cãtre Galateni a
fost adresatã cãtre „Bisericile Galatiei“ (1:2).
Unde era „Galatia“ ºi cine erau „galatenii“
(cf. 3:1)? Aceste întrebãri sunt complicate de
faptul cã Galatia avea douã sensuri atunci
când a fost scrisã epistola. În primul rând,
cuvântul se referea la o zonã din Asia Micã
unde s-au instalat galii dupã migrarea lor din
Europa Apuseanã prin Italia ºi Grecia.
Teritoriul era delimitat de zonele centrale de
nord ºi de est ale Asiei Mici ºi oraºele princi-
pale erau Ancyr, Pessinus ºi Tavium. Dar în
anul 25 î.Hr. acest regat a fost transformat
într-o provincie romanã ºi teritoriul a fost
adãugat celui din sud, incluzând oraºele
Antiohia, Iconia, Listra ºi Derbe.

De-a lungul secolelor a existat o dez-
batere aprinsã pentru a se determina dacã
Pavel a scris Epistola sa cãtre Galateni
creºtinilor din sudul sau din nordul Galatiei.
Teoria Galatiei de Nord susþinea cã Pavel a
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vizitat districtul geografic al Galatiei din
nord ºi a înfiinþat biserici acolo. Aceastã
lucrare de înfiinþare de biserici ar fi avut loc
în a doua cãlãtorie misionarã a lui Pavel,
dupã ce el a plecat din sudul Galatiei ºi îna-
inte de a ajunge la Troa (cf. Fapte 16:6-8). A
doua vizitã în teritoriul din nord este probabil
prezentatã în Fapte 18:23.

Teoria Galatiei de Sud a fost propusã
de Sir William Ramsay. Conform acestei
concepþii, Bisericile cãrora li se adreseazã
epistola sunt cele din Derbe, Listra, Iconia ºi
Antiohia (Pisidiei), oraºe pe care Pavel le-a
vizitat iniþial în prima sa cãlãtorie misionarã
(cf. Fapte 13-14). Astfel, deºi nu existã rela-
tãri în Scripturã despre înfiinþarea de Biserici
în nordul Galatiei, nici chiar în a doua cãlãto-
rie misionarã, au fost întemeiate Biserici în
sudul Galatiei, conform consemnãrilor din
Faptele Apostolilor. 

Alte argumente care susþin teoria Gala-
tiei de Sud sunt: drumurile principale din
oraºul natal al lui Pavel, Tars, trec direct prin
oraºele Galatiei de Sud, nu de Nord; era puþin
probabil ca iudaizatorii sã fi ocolit oraºele din
sud pentru a se îndrepta spre cele din nord;
mari comunitãþi evreieºti, cãrora li se puteau
adresa iudaizatorii, se aflau în sudul Galatiei;
reprezentanþi ai Bisericilor din sud au însoþit
colecta strânsã pentru sãracii din Ierusalim,
dar din nord nu a existat nici un reprezentant
(cf. Fapte 20:4). Barnaba, care este menþio-
nat, dar nu prezentat (cf. Gal. 2:1, 9, 13), nu
ar fi fost cunoscut de credincioºii din oraºele
din nord deoarece el a cãlãtorit cu Pavel
numai în prima lui cãlãtorie misionarã.
Aceste motive, împreunã cu altele, i-au de-
terminat pe mulþi cercetãtori ai Noului Testa-
ment sã îmbrãþiºeze concepþia cã Pavel ºi-a
adresat Epistola cãtre Galateni creºtinilor din
oraºele din sudul Galatiei.

Perioada ºi locul scrierii. Cei care considerã
cã destinatarii epistolei sunt credincioºii din
oraºele sudice ale Galatiei sunt în general de
acord cã epistola a fost scrisã din Antiohia
Siriei în anul 48 î.Hr., cu puþin timp înainte
de Conciliul de la Ierusalim (Fapte 15). Deºi
aceastã concepþie întâmpinã câteva probleme
de ordin cronologic, este cea mai bunã dintre
toate alternativele posibile. Pavel ºi Barnaba
s-au întors în Antiohia dupã prima lor cãlã-
torie misionarã. Petru a venit din Ierusalim
sã-i viziteze, a avut pãrtãºie cu ei ºi apoi s-a
retras din grupul creºtinilor neevrei, Pavel
mustrându-l în public pentru comportarea lui
inconsecventã. În acest timp, învãþãtorii falºi

iudaizatori s-au infiltrat în Bisericile din
Galatia, negând autoritatea de apostol a lui
Pavel ºi învãþând cã tãierea împrejur era
necesarã pentru mântuire. Reacþionând
prompt ºi viguros împotriva acþiunilor lui
Petru ºi a ameninþãrii alunecãrii galatenilor în
legalism, Pavel a scris aceastã epistolã severã
înainte de a participa la Conciliul de la
Ierusalim.

Scopul epistolei. Iudaizatorii din Galatia l-au
discreditat pe Pavel ºi au proclamat o evan-
ghelie falsã. Era necesar ca Pavel sã-ºi apere
autoritatea apostolicã ºi mesajul, o sarcinã pe
care ºi-a asumat-o în primele douã capitole.
În aceastã secþiune autobiograficã, Pavel a
demonstrat în mod convingãtor cã poziþia lui
de apostol ºi mesajul lui au provenit printr-o
revelaþie directã din partea Hristosului înviat.
În capitolele 3 ºi 4, Pavel a apãrat doctrina
adevãratã a harului, adicã justificarea numai
prin credinþã. La sfârºit, pentru a arãta cã li-
bertatea creºtinã nu înseamnã dreptul de a
pãcãtui, apostolul a învãþat în capitolele 5 ºi 6
cã un creºtin trebuie sã trãiascã prin puterea
Duhului Sfânt ºi cã, atunci când procedeazã
astfel, el manifestã în viaþa lui nu lucrãrile
firii pãmânteºti, ci roada Duhului.

Galateni a fost scrisã pentru a remedia
o situaþie disperatã, pentru a-i chema pe
primii creºtini de la Legea mozaicã la har ºi
de la legalism la credinþã. Este o prezentare
viguroasã a mântuirii prin credinþã, fãrã
fapte, ºi este la fel de relevantã ºi astãzi  cum
a fost atunci când a fost scrisã.

STRUCTURA

I. Introducere (1:1-10)
A. Salutare (1:1-5)
B. Denunþare (1:6-10)

II. Personal: o apãrare a autoritãþii lui 
Pavel 
(1:11-2:21)
A. El era independent de apostoli

(1:11-24)
1. Teza: Evanghelia lui Pavel a fost 

o revelaþie (1:11-12)
2. Evenimentele dinaintea 

convertirii lui Pavel (1:13-14)
3. Evenimentele de la convertirea 

lui Pavel (1:15-16a)
4. Evenimentele de dupã 

convertirea lui Pavel (1:16b-24)
B. El a fost recunoscut de apostoli 

(2:1-10)
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C. El l-a mustrat pe reputatul apostol 
principal (2:11-21)

III. Doctrinar: O apãrare a justificãrii prin 
credinþã (cap. 3-4)
A. O apãrare a doctrinei (cap. 3)

1. Prin experienþa galatenilor 
(3:1-5)

2. Prin exemplul lui Avraam (3:6-9)
3. Prin efectul Legii (3:10-12)
4. Prin lucrarea lui Hristos 

(3:13-14)
5. Prin permanenþa credinþei 

(3:15-18)
6. Prin scopul Legii (3:19-25)
7. Prin poziþia prezentã a 

credinciosului (3:26-29).
B. Exemplificarea doctrinei (cap. 4)

1. Un exemplu din lege (4:1-7)
2. Un apel personal (4:8-20)

a. Un apel de a nu se întoarce la 
legalism (4:8-11)

b. Un apel de a-ºi aminti relaþia 
lor (4:12-16)

c. Un apel de a lua în 
considerare atitudinea lui 
Pavel faþã de ei (4:17-20)

3. Un exemplu biblic (4:21-31)
a. Faptele istorice (4:21-23)
b. Interpretarea alegoricã 

(4:24-27)
c. Aplicaþia personalã (4:28-31)

IV. Practic: o apãrare a libertãþii creºtine 
(5:1-6:10).
A. O viaþã aparte de Lege (5:1-12)

1. Întoarcerea la Lege înseamnã 
anularea harului (5:1-2)

2. Întoarcerea la Lege îl face pe om 
dator (5:3)

3. Întoarcerea la Lege înseamnã 
cãderea din har (5:4-6)

4. Întoarcerea la Lege împiedicã 
progresul credincioºilor (5:7-10)

5. Întoarcerea la Lege îndepãrteazã 
pricina de poticnire a crucii 
(5:11-12)

B. O viaþã fãrã toleranþã faþã de pãcat 
(5:13-15)

C. O viaþã conform Duhului (5:16-26)
1. Victoria promisã asupra pãcatului 

(5:16-18)
2. Pericolul în calea obþinerii 

victoriei asupra pãcatului 
(5:19-21)

3. Puterea pentru victoria asupra 
pãcatului (5:22-23)

4. Asigurarea victoriei asupra 
pãcatului (5:24-26)

D. O viaþã de slujire (6:1-10)
1. A creºtinului care a pãcãtuit (6:1)
2. A creºtinului care este împovãrat 

(6:2-5)
3. A pastorului-învãþãtorului (6:6-9)
4. A tuturor oamenilor (6:10)

V. Încheiere (6:11-18)
A. Scrisul personal al lui Pavel (6:11)
B. Adversarii lui Pavel (6:12-13)
C. Lauda lui Pavel (6:14-16)
D. Binecuvântarea lui Pavel (6:17-18) 

COMENTARIU

I. Introducere (1:1-10)

A. Salutare (1:1-5)
1:1. Începutul Epistolei cãtre Galateni

este atât tipic cât ºi atipic. Cu toate cã saluta-
rea include obiºnuita identificare a autorului
ºi a destinatarului, împreunã cu tradiþionala
urare, exprimarea obiºnuitã a laudei ºi a recu-
noºtinþei pentru credincioºi este total absentã.
Mai mult, caracterul abrupt al cuvintelor in-
troductive îi face de cunoscut imediat citito-
rului una dintre cele mai mari preocupãri ale
lui Pavel, faptul cã poziþia lui de apostol este
pusã la îndoialã. Deºi nu a fãcut parte din
grupul celor doisprezece ucenici ai lui Isus,
Pavel a afirmat cã este egalul lor, fiind ºi el
apostol. Cuvântul apostolos are conotaþia de
autoritate ºi se referã la o persoanã care are
dreptul de a vorbi pentru Dumnezeu ca repre-
zentantul sau delegatul Sãu.

Poziþia de apostol a lui Pavel nu a prove-
nit de la oameni (nu era de la oameni), adicã
nu a fost numit apostol de nici un grup ofi-
cial, cum ar fi cel al conducãtorilor din Anti-
ohia sau din Ierusalim. Nu a primit funcþia de
apostol de la nici un om, oricât de important
ar fi fost acesta (nici printr-un om), nici
chiar prin Anania, care l-a ajutat pe Pavel în
Damasc (cf. Fapte 9:10-17) sau prin Barnaba,
care a jucat un rol strategic în deschiderea
uºilor lucrãrii lui Pavel atât în Ierusalim cât ºi
în Antiohia (cf. Fapte 9:27; 11:25-26). În loc
de acest lucru, Pavel face o afirmaþie îndrãz-
neaþã despre originea divinã a chemãrii sale,
care era de la Dumnezeu Tatãl ºi de la Isus
Hristos. Aceasta este singura menþionare
directã a învierii lui Hristos în aceastã epis-
tolã. Ea subliniazã importanþa acestui eveni-
ment pentru poziþia de apostol a lui Pavel,
pentru cã el nu a fost chemat în timpul
lucrãrii pãmânteºti a Domnului, ci de cãtre
Hristos cel înviat.

Galateni 1:1 
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1:2. Lui Pavel i s-au alãturat la trimiterea
acestei epistole, dar nu la scrierea ei, toþi
fraþii care erau împreunã cu el. Erau tovarãºii
de lucru ai lui Pavel, printre care probabil
cã se afla ºi Barnaba ºi profeþii ºi învãþãtorii
care au lucrat împreunã cu Pavel în Antiohia
(cf. Fapte 13:1). Menþionarea acestor colabo-
ratori subliniazã faptul cã învãþãturile acestei
epistole nu îi erau caracteristice numai lui
Pavel, ci erau susþinute ºi de alþii.

Destinatarii epistolei erau membrii din
Bisericile Galatiei. (Vezi harta de la începu-
tul din Rom.) Era deci o epistolã circularã,
adresatã Bisericilor înfiinþate în timpul pri-
mei cãlãtorii misionare a lui Pavel ºi aflate la
Derbe, Listra, Iconia ºi Antiohia (Pisidiei).

1:3. Urãrile tradiþionale greceºti ºi evre-
ieºti, har ºi pace, au fost folosite întotdeauna
în salutãrile lui Pavel pentru a exprima spe-
ranþa ca toþi cititorii credincioºi sã fie susþi-
nuþi zilnic de aceste doze de binecuvântãri.
„Har ºi pace“ provin de la Dumnezeu Tatãl,
ºi de la Domnul nostru Isus Hristos. (Vezi
tabelul „Introducerile epistolelor lui Pavel“
de la Rom. 1:1-7.)

1:4-5. Pavel ºi-a încheiat salutarea cu
o afirmaþie magnificã despre lucrarea lui
Hristos de pe cruce ºi despre puterea ei elibe-
ratoare, o altã temã importantã a acestei
epistole. Hristos S-a dat pe Sine Însuºi
pentru pãcatele noastre (cf. 1 Tim. 2:6; Tit
2:14; 1 Pet. 3:18). Moartea Lui a fost volun-
tarã ºi finalã. Ea a satisfãcut cerinþele nepri-
hãnite ale lui Dumnezeu faþã de pãcãtoºi, i-a
împãcat pe oameni cu Dumnezeu ºi a asigurat
rãscumpãrarea oamenilor. Un scop al morþii
lui Hristos a fost sã ne smulgã din acest
veac rãu. Evanghelia este un mesaj care
aduce emancipare. Ea îi elibereazã pe pãcã-
toºii credincioºi de sub puterea sistemului
actual al lumii prin puterea lui Hristos care
locuieºte în ei, la fel de sigur cum îi va scãpa
de judecata eternã viitoare. Sugera oare
Pavel cã Legea Vechiului Testament, atât
de propovãduitã de legaliºtii galateni, era
neputincioasã în realizarea acestor lucruri
mãreþe?

Prin lucrarea Sa rãscumpãrãtoare, Hristos
a împlinit voia Dumnezeului nostru (Gal.
1:4c; cf. Evr. 10:7-10). Mai mult, prin ascul-
tarea Lui, Mântuitorul a adus „slavã“ lui
Dumnezeu (Gal. 1:5; cf. Ioan 17:1). Sfinþii
rãscumpãraþi vor aduce ºi ei glorie lui Dum-
nezeu în vecii vecilor datoritã lucrãrii rãs-
cumpãrãtoare a lui Isus Hristos.

Astfel Pavel a trasat deja fronturile de
luptã atingând douã preocupãri vitale. El ºi-a

afirmat propria calitate de apostol ºi a spus cã
baza mântuirii omului este doar lucrarea lui
Hristos ºi nu faptele umane.

B. Denunþare (1:6-10)
Remarcabilã este absenþa mulþumirii

obiºnuite a lui Pavel adresate lui Dumnezeu
pentru cititorii sãi. În loc de acest lucru, el
ºi-a exprimat uimirea ºi supãrarea faþã de
greºeala galatenilor. Când comparãm aceastã
introducere cu cea din 1 Corinteni, acest
lucru este ºi mai izbitor pentru cã, deºi co-
rintenii aveau grave deficienþe morale, Pavel
ºi-a exprimat totuºi recunoºtinþa pentru ei.
Dar aici el nu aduce nici o mulþumire din cau-
za erorii teologice, fapt ce subliniazã gravi-
tatea mai mare a apostaziei doctrinare. 

1:6-7. Uimirea lui Pavel a fost produsã
de o turnurã de neconceput a evenimentelor:
credincioºii galateni se aflau în procesul
întoarcerii (treceþi, metatithesthe, o dezertare
militarã) de la adevãr. Uimirea apostolului a
fost produsã în parte de faptul cã acest lucru
a avut loc aºa de repede dupã ultima lui vi-
zitã la ei, sau la atât de puþin timp dupã ce
învãþãtorii mincinoºi ºi-au început lucrarea
perfidã. Îndepãrtarea nu era numai de la un
sistem teologic ci de Dumnezeu Însuºi, Cel
ce i-a chemat prin harul lui Hristos (tema
dominantã a epistolei). În schimb, ei au îm-
brãþiºat o altã Evanghelie, una falsã. Pavel a
subliniat faptul cã o evanghelie care adãugã
faptele la credinþã nu este acelaºi fel de
evanghelie cu cea predicatã de el ºi prin care
ei au fost mântuiþi. Era de fapt o încercare ce
avea drept scop sã rãstoarne Evanghelia lui
Hristos. Pavel era conºtient de faptul cã
atunci când îºi scria epistola învãþãtorii falºi
erau la lucru „tulburându-i“ pe galateni ºi
semãnând confuzie în minþile lor (cf. Fapte
14:24; 20:29-30). 

1:8. Pentru a sublinia faptul cã adevãrata
Evanghelie a harului lui Dumnezeu nu poate
fi schimbatã, Pavel a prezentat mai întâi un
caz ipotetic. Dacã el (un apostol cu chemare
divinã) sau un înger (un mesager ceresc) ar
altera mesajul evangheliei — o situaþie foarte
improbabilã — atunci acela sã fie anatema
(„condamnat etern“, NIV — n.tr.).

1:9. Se pare cã Pavel se repetã în acest
verset, dar de fapt el îºi dezvoltã ideea. Pavel
ºi Barnaba au avertizat în legãturã cu jude-
cata atunci când au predicat galatenilor.
Acum Pavel repeta avertismentul. Apãrãtor
zelos al puritãþii evangheliei, Pavel a spus
încã o datã: dacã vã propovãduieºte cineva
o Evanghelie deosebitã (lucru pe care-l

Galateni 1:2-9
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fãceau învãþãtorii falºi), va cãdea sub jude-
cata eternã a lui Dumnezeu. Nu este greu de
înþeles de ce Pavel a reacþionat atât de vigu-
ros, pentru cã iudaizatorii contestau crucea;
deoarece, în caz cã faptele erau necesare
pentru mântuire, atunci lucrarea lui Hristos
nu era suficientã (cf. 2:21). Mai  mult, lucruri
grave se întâmplã în privinþa oamenilor pier-
duþi. Când mesajul evangheliei este alterat,
calea mântuirii este confuzã ºi oamenii se
aflã în pericolul de a fi pierduþi pentru eterni-
tate.

1:10. Probabil cã iudaizatorii l-au acuzat
pe Pavel cã învãþa eliberarea de Lege pentru
a intra în graþiile neevreilor. Dar tonul acestei
epistole, mai ales limbajul sever întrebuinþat
deja de Pavel, nu era calculat astfel încât sã
obþinã bunãvoinþa oamenilor. Oamenii care
cautã sã le placã altora nu aruncã cu anathe-
mas împotriva celor care propovãduiau o
evanghelie falsã. Într-adevãr, dacã apostolul
ar fi dorit sã „placã“ oamenilor, el ar fi rãmas
un fariseu zelos ºi un propovãduitor al Legii,
nu ar fi devenit robul lui Hristos. În alte
pãrþi Pavel a afirmat cã scopul lui era sã fie
plãcut lui Dumnezeu, nu oamenilor (cf. 6:12;
1 Tes. 2:4).

II. Personal: o apãrare a autoritãþii 
lui Pavel (1:11-2:21)

Apoi Pavel s-a ocupat în detaliu de sfi-
darea autoritãþii sale de apostol. Era el un
impostor care ºi-a atribuit singur aceastã
poziþie? El aduce mai multe argumente
autobiografice: (a) a fost apostol înainte de
a-i întâlni pe ceilalþi apostoli; (b) când i-a
întâlnit a fost primit ca un egal; (c) chiar  a
considerat sincer cã era necesar sã-l mustre
pe Petru, reputatul apostol principal.

A. El era independent de apostoli 
(1:11-24)

1. TEZA: EVANGHELIA LUI PAVEL A 
FOST O REVELAÞIE (1:11-12)
1:11-12. În primul rând, Pavel a susþinut

cã Evanghelia nu era de provenienþã ome-
neascã. Religiile inventate de om subliniazã
meritele umane ºi necesitatea faptelor umane
pentru mântuire. Mesajul lui Pavel nu susþi-
nea aceste lucruri. În al doilea rând, apostolul
a afirmat cã nu a primit Evanghelia dintr-o
sursã umanã. Deºi l-a auzit pe ªtefan predi-
când ºi a avut contacte personale cu Anania ºi
cu Barnaba, el nu le era îndatorat lor pentru
cunoaºterea adevãrurilor spirituale. În al
treilea rând, Pavel a afirmat cã el nu a primit

evanghelia pe care o predica printr-un proces
de instruire. Chiar dacã acesta fusese modul
în care au primit galatenii evanghelia (învã-
þatã de la Pavel), apostolul a primit-o prin
descoperirea lui Isus Hristos. Aceasta era
autoritatea supremã. Deci cum puteau gala-
tenii sã-i conteste autoritatea ºi mesajul?
Cum îndrãzneau sã se abatã de la acest
adevãr primit prin revelaþie divinã?

2. EVENIMENTELE DINAINTEA 
CONVERTIRII LUI PAVEL (1:13-14)
1:13-14. Apelând la trecutul sãu, Pavel

a stabilit mai presus de orice îndoialã faptul
cã el nu a învãþat evanghelia de la oameni.
Începând cu viaþa lui înainte de convertire, el
a arãtat cã singura lui relaþie cu biserica se
baza pe persecutarea ei fanaticã. Stând înain-
tea lui Irod Agripa al II-lea, Pavel a rezumat
opresiunea sa freneticã împotriva creºtinilor
(cf. Fapte 26:9-11). La aceasta se adãuga ºi
faptul cã era foarte hotãrât sã avanseze cât
mai mult în religiunea Iudeilor ca fariseu.
Se simþea impulsionat sã îi depãºeascã pe
ceilalþi iudei de o vârstã cu el. El iubea
Legea ºi era însufleþit de o râvnã nespus de
mare pentru datinile strãmoºeºti. Fãrã în-
doialã cã petrecuse mult timp studiind Legea
lui Moise ºi tradiþiile rabinice care o însoþeau.
Deci cine îl putea acuza pe Pavel de necu-
noaºterea învãþãturilor iudaismului, când el le
cunoºtea chiar mai bine decât iudaizatorii?

3. EVENIMENTELE DE LA CONVERTIREA 
LUI PAVEL (1.15-16A)
1:15-16a. Contrastul dintre aceste verse-

te ºi cele precedente (13-14) este izbitor ºi se
datoreazã intervenþiei lui Dumnezeu în viaþa
lui Saul din Tars: Dar… Dumnezeu. Aceastã
intervenþie nu este prezentatã în culori atât de
vii niciunde ca în Faptele Apostolilor 9. Aici
el doar enumerã trei lucruri pe care Dum-
nezeu le-a fãcut pentru el. Primul lucru a fost
cã Dumnezeu l-a pus deoparte din pântece-
le maicii lui. Pavel ºtia cã Dumnezeu l-a pus
deoparte în mod providenþial de la naºterea sa
ºi cã toatã viaþa lui de pânã atunci fusese o
pregãtire pentru lucrarea sa de propovãduitor
al evangheliei harului lui Dumnezeu. În al
doilea rând, Dumnezeu l-a chemat pe Pavel
prin harul Sãu. Este o referire la experienþa
mântuirii lui Pavel. El a rãspuns favorabil
chemãrii eficace a lui Dumnezeu ºi L-a pri-
mit pe Isus Hristos ca Mântuitor. În Romani
(8:30) Pavel prezintã succesiunea etapelor în
lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu: „pe
aceia pe care i-a hotãrât mai dinainte, i-a ºi
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chemat; ºi pe aceia pe care i-a chemat, i-a
ºi socotit neprihãniþi; iar pe aceia pe care
i-a socotit neprihãniþi, i-a ºi proslãvit.“ În al
treilea rând, Dumnezeu a gãsit cu cale sã
descopere în Pavel pe Fiul Sãu. Fiind orb
faþã de adevãrul divinitãþii lui Isus Hristos ºi
considerându-L pe Nazarinean un impostor,
Dumnezeu i-a dat lui Pavel o viziune exte-
rioarã a lui Hristos pe drumul Damascului
ºi apoi o revelaþie interioarã referitoare la
întreaga semnificaþie a persoanei ºi lucrãrii
Mântuitorului. Scopul acestei revelaþii a fost
ca Pavel sã-L „vesteascã“ între Neamuri.
Cartea Faptele Apostolilor relateazã pe larg
lucrarea lui Pavel în lumea neevreilor, în
cãlãtoriile sale misionare. El a devenit cunos-
cut drept apostolul neamurilor (cf. Fapte
9:15; 13:46-47; 26:20; Rom. 11:13; 15:16;
Ef. 3:8; 1 Tim. 2:7). Astfel Pavel a subliniat
faptul cã atât convertirea sa cât ºi misiunea
lui nu se datorau vreunui om, ci erau de la
Dumnezeu. Cum altfel ar putea fi explicatã
aceastã transformare a lui dintr-un persecutor
într-un predicator?

4. EVENIMENTELE DE DUPÃ 
CONVERTIREA LUI PAVEL (1:16B-24)
1:16b-17. Pavel a subliniat faptul cã el

nu a primit mesajul sãu de la oameni înainte
sau în timpul convertirii sale. Acum el a afir-
mat cã era liber de influenþele umane ºi dupã
convertire. Deºi Pavel s-a întâlnit cu alþi
creºtini dupã convertire, el nu i-a întrebat în
legãturã cu doctrina. Dacã ar fi fost nesigur în
privinþa evangheliei, el ar fi putut foarte uºor
sã meargã la Ierusalim ºi sã participe la un
curs þinut de apostoli, dar el nu a fãcut acest
lucru. În loc sã meargã la Ierusalim, el îndatã
s-a dus în Arabia. Este puþin probabil cã s-a
dus acolo sã evanghelizeze. Mai degrabã a
mers acolo pentru a fi departe de oameni ºi
singur cu Domnul pentru studiu personal,
meditaþie ºi pentru a primi revelaþii ulteri-
oare. Acest student zelos al Legii a reflectat
acum la semnificaþia convertirii sale ºi a
cãutat lucrurile despre Hristos din Vechiul
Testament (cf. Luca 24:27). Rezultatul aces-
tor zile din Arabia a fost teologia creºtinã
pe care Pavel o explicã în Epistola sa cãtre
Romani.

Ideea sugeratã de Pavel este clarã: el ºi-a
format teologia nu învãþându-o de la alþii, ci
în mod independent, în timp ce cãuta cãlãu-
zirea lui Dumnezeu.

1:18-20. Apoi Pavel ºi-a consolidat ar-
gumentul anterior afirmând cã el a aºteptat
trei ani dupã convertirea sa pentru a merge la

Ierusalim, timp care a fost petrecut în Arabia
ºi Damasc (v. 17). Ar fi aºteptat el atât de
mult dacã ar fi avut nevoie de instruire teo-
logicã din partea ucenicilor? Când s-a dus
totuºi la Ierusalim, s-a dus pentru a face
cunoºtinþã cu Chifa, adicã a fost o vizitã
personalã care a durat numai cincisprezece
zile. Apoi Pavel a plecat din cauza unui com-
plot împotriva vieþii lui (cf. Fapte 9:29). Între
timp, vizita lui s-a dovedit fructuoasã cunos-
cându-l pe importantul apostol, dar nu existã
nici un indiciu cã Petru l-ar fi instruit teolo-
gic pe Pavel sau cã i-ar fi acordat aprobarea
sa apostolicã pentru lucrarea lui. Dintre
ceilalþi apostoli Pavel s-a întâlnit numai cu
Iacov, fratele Domnului, un conducãtor al
Bisericii din Ierusalim (cf. Fapte 12:17).
Pentru a sublinia adevãrul pe care l-a afirmat
înainte — fãrã îndoialã în lumina acuzaþiei
unui iudaizator cã el ar prezenta eronat rela-
þia sa cu apostolii — Pavel a fost dispus sã
presteze un jurãmânt, chemându-L pe Dum-
nezeu drept martor, cã spune adevãrul.

1:21-22. Dupã vizita lui scurtatã din
Ierusalim Pavel a lucrat o perioadã mai lungã
în þinuturile Siriei ºi Ciliciei, motiv pentru
care era necunoscut la faþã Bisericilor lui
Hristos, care sunt în Iudea (cf. Fapte 9:30;
11:25). El nu a fost însãrcinat la aceastã lu-
crare de apostoli ºi, din cauza distanþei dintre
el ºi Ierusalim, el nu putea sã se afle sub auto-
ritatea apostolilor sau sub supravegherea lor. 

1:23-24. Bisericile din Iudea de atunci
aproape cã îl uitaserã pe Pavel. Singurul
lucru pe care îl auzeau era faptul cã Cel ce…
prigonea Biserica acum propovãduieºte
credinþa pe care cãuta s-o nimiceascã odi-
nioarã. Predicarea lui includea desigur doc-
trina justificãrii prin credinþã fãrã circumcizie
sau fapte. Datoritã acestui lucru Bisericile din
Iudea slãveau pe Dumnezeu din pricina lui
Pavel. Acest lucru era o loviturã zdrobitoare
pentru învãþãtorii falºi. Creºtinii evrei din
Iudea se bucurau în aceeaºi evanghelie pe
care iudaizatorii cãutau sã o submineze.

B. El a fost recunoscut de apostoli (2:1-10)
Deºi capitolul 2 continuã apãrarea de

cãtre Pavel a autoritãþii sale apostolice ºi a
evangheliei pe care o predica, el se ocupã aici
nu de sursa mesajului, ci de conþinutul sãu.
Mai mult, în timp ce în capitolul 1 el a subli-
niat independenþa sa faþã de ceilalþi apostoli,
acum el aratã cã existã o unitate fundamen-
talã între ei ºi el.

2:1. Au avut loc multe dezbateri legate
de identificarea acestei cãlãtorii a lui Pavel la
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Ierusalim împreunã cu Barnaba, un credin-
cios evreu, ºi cu Tit, un credincios neevreu.
Cartea Faptele Apostolilor menþioneazã
cinci vizite la Ierusalim ale lui Pavel dupã
convertirea sa: (1) vizita dupã ce a plecat
din Damasc (Fapte 9:26-30; Gal. 1:18-20);
(2) vizita cu prilejul foametei (Fapte 11:27-
30); (3) vizita pentru a participa la Conciliul
de la Ierusalim (Fapte 15:1-30); (4) vizita de
la sfârºitul  celei de-a doua cãlãtorii misiona-
re (Fapte 18:22); (5) ultima vizitã care a dus
la întemniþarea din Cezareea (Fapte 21:15-
23:35). Cercetãtorii dezbat în primul rând
dacã vizita la care se referã Galateni 2:1 este
cea cu ocazia foametei sau cea prilejuitã de
Conciliul de la Ierusalim. Dar în contextul în
care el enumerã toate contactele avute cu
autoritãþile umane, de ce ar fi omis Pavel
referinþa la a doua sa vizitã la Ierusalim? Iar
dacã versetul se referã la vizita cu ocazia
Concilului din Fapte 15, de ce nu a menþio-
nat Pavel hotãrârile luate atunci? Se pare
cã acest pasaj se referã la vizita cu ocazia
foametei.

2:2. Pavel s-a dus la Ierusalim pentru a
doua oarã în urma unei descoperiri, adicã
s-a dus acolo pentru cã Dumnezeu i-a spus
sã meargã, nu pentru cã liderii din Ierusalim
l-au chemat pentru a fi „criticat“ deoarece
predica între Neamuri. Este posibil sã fi fost
vorba de profeþia lui Agab despre o foamete
care îi va determina pe Pavel ºi pe Barnaba sã
meargã la Ierusalim pentru a acorda ajutor
(cf. Fapte 11:27-30). Pavel a folosit aceastã
ocazie pentru a se consulta cu ceilalþi apostoli
(„în particular“, NIV — n.tr.) cu privire la
mesajul pe care el îl predica neevreilor. Acest
lucru nu înseamnã cã Pavel le-a solicitat
aprobarea pentru adevãrul ºi acurateþea
mesajului, deoarece el primise evanghelia de
la Dumnezeu prin revelaþie. El a dorit numai
ca ei sã ia în considerare relaþia dintre mesa-
jul sãu ºi evanghelia pe care o propovãduiau
ei. Dacã liderii din Ierusalim ar fi insistat
asupra circumciziei ºi a respectãrii altor pre-
vederi ale Legii de cãtre convertiþii neevrei,
lucrarea lui Pavel (sã alerg) printre neevrei ar
fi fost în zãdar. Acest lucru nu înseamnã cã
apostolul avea îndoieli sau temeri în privinþa
evangheliei pe care o predica de patruspre-
zece ani (Gal. 2:1), ci doar cã era îngrijorat
ca lucrarea sa trecutã ºi prezentã sã nu fie
fãcutã inutilã de iudaizatori.

2:3-5. A devenit acum clar de ce Pavel
l-a adus pe Tit cu el la Ierusalim. El era un
caz care demonstra valabilitatea poziþiei lui
Pavel. Îl vor obliga apostolii din Ierusalim sã

supunã la ritualul circumciziei pe acest cre-
dincios neevreu? Pavel ºtia cã atât evreii cât
ºi neevreii sunt acceptaþi de Dumnezeu prin
credinþã în Isus Hristos fãrã nici o discrimi-
nare, iar Biserica trebuia sã facã acelaºi lucru.
Apostolul spune cã acest adevãr a fost accep-
tat în Ierusalim, pentru cã Tit n-a fost silit sã
se taie împrejur, deºi era Grec. Dar aceastã
victorie nu a fost obþinutã uºor. Presiunile de
a-l tãia împrejur pe Tit au provenit din partea
fraþilor mincinoºi (cf. 2 Pet. 2:1). Fãrã îndo-
ialã cã aceºtia erau iudaizatorii al cãror slo-
gan se gãseºte în Faptele Apostolilor 15:1:
„Dacã nu sunteþi tãiaþi împrejur dupã obiceiul
lui Moise, nu puteþi fi mântuiþi.“ Aceºti „fraþi
mincinoºi“ („creºtini prefãcuþi“ NEB) erau
asemenea spionilor sau agenþilor din a cincia
coloanã, care cãutau pãrþile vulnerabile ale
duºmanului. În acest caz ei erau strecuraþi
(pareisçlthon; lit., „au pãtruns pe furiº“, folo-
sit numai aici ºi în Rom. 5:20) printre ei,
adicã au pãtruns fãrã invitaþie la întâlnirea
particularã a apostolilor. Scopurile lor erau
duble: în primul rând, ca sã pândeascã
(kataskopçsai, folosit numai aici în NT)
slobozenia pe care o avem în Hristos Isus.
Având intenþii ostile, scopul lor a fost sã
observe libertatea apostolilor faþã de Legea
lui Moise ºi faþã de legalismul pe care îl pro-
duce. Al doilea scop a fost sã îi aducã pe
creºtini la robie. Ei doreau sã îi aducã înapoi
în sclavie pe creºtini, sã-i înrobeascã regu-
lilor ºi ceremoniilor Legii. În mod specific
ei au insistat cu toatã vigoarea ca Tit sã fie
circumcis. Dar Pavel a rãmas foarte ferm pe
poziþie pentru cã în joc era adevãrul Evan-
gheliei pentru galateni ºi pentru întreaga
Bisericã creºtinã. Impunerea circumciziei în
cazul lui Tit ar fi însemnat negarea faptului cã
mântuirea este numai prin credinþã ºi afir-
marea cã, pe lângã credinþã, mai este nevoie
ºi de ascultarea de Lege pentru a fi acceptat
de Dumnezeu. Astfel adevãrul fundamental
al evangheliei era atacat ºi Pavel nu era dis-
pus sã devieze sau sã cedeze nici o clipã.

2:6. Dupã ce a terminat discutarea cazu-
lui lui Tit, Pavel a reluat naraþiunea despre
întâlnirea sa cu apostolii din Ierusalim ºi a
afirmat cã ei nu i-au adaus nimic („nu au
adãugat nimic mesajului lui“, NIV — n.tr.).
Ei nu au corectat ºi nu au modificat mesajul
lui Pavel ci i-au recunoscut sursa divinã ºi
i-au afirmat caracterul adevãrat ºi complet.
Dar de ce apostolul foloseºte niºte cuvinte
care par derogatorii faþã de conducãtorii din
Ierusalim? În versetul 2 el se referã la ei prin
expresia: „celor mai cu vazã“ („celor care par
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a fi conducãtori“, NIV — n.tr.); în versetul 6
el se referã la ei prin cuvintele: cei ce sunt
socotiþi ca fiind ceva; iar în cele din urmã în
versetul 9 el spune: „Iacov, Chifa ºi Ioan“
care „sunt priviþi ca stâlpi“. În lumina faptu-
lui cã scopul lui Pavel în acest pasaj a fost sã
sublinieze unitatea sa cu apostolii, este cel
mai plauzibil sã explicãm expresiile lui pe
baza faptului cã iudaizatorii, pentru a-l dis-
credita pe Pavel, au subliniat foarte mult
importanþa conducãtorilor din Ierusalim.
Deºi poate exista o nuanþã de ironie în cuvin-
tele lui Pavel, el a afirmat cã nu este intimi-
dat de poziþiile trecute sau prezente ale lui
Iacov, Petru ºi Ioan. De fapt, ei au apro-
bat mesajul lui Pavel ºi l-au primit ca pe un
egal.

2:7-9. Mai mult, Iacov, Chifa ºi Ioan au
recunoscut adevãrul cã Pavel a primit de la
Dumnezeu misiunea  de a predica Evanghe-
lia celor netãiaþi împrejur, dupã cum lui
Petru îi fusese încredinþatã Evanghelia
pentru cei tãiaþi împrejur. Astfel Pavel a
zdruncinat poziþia iudaizatorilor, afirmând cã
liderii din Ierusalim au aprobat lucrarea lui
printre neevrei.

Trebuie observat cã Petru ºi Pavel nu au
predicat douã evanghelii, aºa cum se poate
deduce din traducerea KJV „evanghelia ne-
tãierii împrejur“ ºi „evanghelia tãierii împre-
jur“. Exista o singurã evanghelie, care era
predicatã de apostoli diferiþi la douã grupuri
distincte de oameni. Motivul pentru care
apostolii au ajuns la concluzia cã misiunea lui
Pavel era egalã misiunii lui Petru a fost ade-
vãrul cã Dumnezeu a dat succes predicãrii
ambilor apostoli. Acest lucru a fost confirmat
de Iacov, Petru ºi Ioan prin faptul cã le-au dat
lui Pavel ºi lui Barnaba, mâna dreaptã de
însoþire. Era un semn al înþelegerii ºi încre-
derii ºi un indiciu pentru toþi cei prezenþi cã
erau de acord cu împãrþirea lucrãrii, conform
cãreia apostolii din Ierusalim erau trimiºi
sã-i evanghelizeze pe evrei, iar lui Pavel i s-a
încredinþat sarcina de a duce evanghelia la
Neamuri.

2:10. Singura cerinþã a conducãtorilor
din Ierusalim a fost ca Pavel sã-ºi „aducã“
aminte de cei sãraci, lucru pe care el i-a
asigurat cã a „cãutat sã-l facã“. Preocuparea
pentru sãraci l-a adus pe Pavel la Ierusalim
pentru a le aduce ajutor financiar (cf. Fapte
11:29-30). Aceeaºi preocupare l-a determinat
pe Pavel ºi în a treia sa cãlãtorie misionarã ca
sã facã o mare colectã pentru creºtinii
nevoiaºi din Ierusalim (1 Cor. 16:1-3). Astfel
de colecte alinau suferinþele umane, dar mai

demonstrau ºi grija sincerã din partea cre-
ºtinilor neevrei pentru creºtinii evrei. Acest
lucru va duce, la rândul lui, la consolidarea
unitãþii ºi dragostei între creºtini ºi la preve-
nirea unor neînþelegeri care subminau Bise-
ricile galatenilor.

C. El l-a mustrat pe reputatul apostol 
principal (2:11-21)
În acest ultim incident istoric relatat de

Pavel, el a considerat necesar sã i se opunã lui
Petru, reputatul apostol ce deþinea o poziþie
de prim rang între ceilalþi apostoli, pentru
comportarea lui care ameninþa sã compro-
mitã evanghelia. Contrastul cu secþiunea pre-
cedentã este foarte puternc.

2:11. Când Pavel a vizitat Ierusalimul,
Petru (ºi ceilalþi) i-au dat „mânã dreaptã de
însoþire“; dar când Petru a vizitat Antiohia,
Pavel i-a stat împotrivã în faþã. Nu se
cunoaºte când a vizitat Petru Antiohia. Nu
existã nici o referinþã la aceastã vizitã în Fap-
tele Apostolilor, dar este posibil ca vizita sã fi
avut loc la puþin timp dupã ce Pavel, Barnaba
ºi Tit s-au întors în Antiohia de la Ierusalim.
În orice caz comportarea lui Petru a dus la o
confruntare tensionatã între doi conducãtori
creºtini. Pavel s-a simþit obligat sã-l mustre ºi
sã-l condamne pe Petru pentru acþiunile sale,
apãrând astfel evanghelia ºi demonstrându-ºi
încã o datã propria independenþã ºi egalitate
cu ceilalþi apostoli.

2:12. La sosirea în Antiohia, Petru a gãsit
creºtini evrei ºi neevrei servind masa împre-
unã fãrã a respecta legile regimului alimentar
evreiesc. Datoritã viziunii pe care Petru a
primit-o în casa lui Simon tãbãcarul (Fapte
10:9-15, 28), el s-a considerat liber sã
mãnânce împreunã cu Neamurile ºi fãcea
acest lucru în mod regulat. Cât timp Petru a
procedat astfel, acest lucru demonstra foarte
frumos unitatea dintre evrei ºi neevrei în
Hristos. Dar s-a creat o breºã în aceastã
unitate când au sosit câþiva oameni din
Ierusalim care au fost ºocaþi de purtarea lui
Petru. Aceºti emisari au venit de la Iacov ºi
aparþineau grupului celor tãiaþi împrejur,
dar este puþin probabil sã fi avut aprobarea lui
Iacov. Cu toate acestea Petru a fost influenþat
de prezenþa lor ºi încet dar sigur s-a ferit ºi a
stat deoparte. Timpul verbelor (imperf.)
aratã o retragere progresivã, probabil de la
câte o masã pe zi, apoi de la douã mese; sau
poate cã a început sã mãnânce împreunã cu
neevreii, dar apoi a servit masa numai cu
evreii. Prin astfel de acþiuni Petru îi învãþa
pe ceilalþi cã existã de fapt douã grupuri de
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creºtini, evrei ºi neevrei. Acest lucru era o
erezie. Dar de ce a produs Petru aceastã dez-
binare? Motivul nu era de ordin teologic, ci
teama. O datã, dupã ce a predicat neevreului
Corneliu, Petru s-a apãrat curajos înaintea
conducãtorilor din Ierusalim (cf. Fapte
11:18); dar de data aceasta el a capitulat în
faþa unor prieteni evrei.

2:13. Greºeala lui Petru a avut un efect
de domino, ceilalþi Iudei ºi în cele din urmã
chiar ºi Barnaba au comis aceeaºi greºealã.
Presiunea exercitatã asupra lui Barnaba de a
se supune a fost mare, pentru cã el era din
Cipru, un centru neevreiesc, ºi participa îm-
preunã cu Pavel la lucrarea misionarã de
evanghelizare a neevreilor. Toþi, Petru, cei-
lalþi creºtini evrei ºi Barnaba, s-au fãcut vino-
vaþi de ipocrizie (prinºi în laþul fãþãrniciei)
pentru cã, deºi afirmau cã sunt una cu ne-
evreii în Hristos, negau acest adevãr prin
comportamentul lor. 

2:14. Reacþia lui Pavel a fost electrizan-
tã. Ceea ce a iniþiat Petru a devenit o pro-
blemã publicã ºi de aceea cerea o mustrare
în public. Mai mult, vinovaþii nu au umblat
drept dupã adevãrul Evangheliei, adicã
negau prin comportamentul lor adevãrul cã
pe baza morþii ºi învierii lui Hristos evreii
ºi neevreii care credeau sunt primiþi în mod
egal de Dumnezeu. Din acest motiv Pavel l-a
întrebat pe Petru în faþa tuturor: „Dacã tu,
care eºti Iudeu, trãieºti ca Neamurile, ºi nu
ca Iudeii, cum sileºti pe Neamuri sã trã-
iascã în felul Iudeilor?“ A fost o mustrare
asprã. Petru era vinovat. El a acþionat
împotriva propriilor sale convingeri, a trãdat
libertatea creºtinã ºi a aruncat o patã asupra
celorlalþi credincioºi. O astfel de comportare
cerea o mustrare severã.

2:15. Dar cât de lungã a fost mustrarea?
S-au purtat numeroase discuþii în legãturã cu
întrebarea dacã mustrarea directã a lui Pavel
adresatã lui Petru se încheie la versetul 14
sau dacã, ca ºi în NIV, continuã pânã la
sfârºitul capitolului. Deºi este imposibil de
determinat acest lucru, pare plauzibil sã con-
siderãm cã Pavel a fãcut mai mult decât sã
rosteascã o singurã propoziþie în mustrarea
lui Petru. În concluzie, cuvintele lui Pavel
scrise pânã la sfârºitul capitolului dezvoltã
tema incompatibilitãþii dintre purtarea ºi
convingerile lui Petru. În acelaºi timp, acest
paragraf formeazã o frumoasã tranziþie ºi o
introducere la capitolele 3 ºi 4 în care Pavel
apãrã doctrina cheie a justificãrii prin cre-
dinþã.

Cuvintele lui Pavel au fost adresate celor
care erau Iudei din fire, printre care se aflau

ºi Petru ºi Pavel însuºi, ºi care, în pofida
avantajelor lor, erau mântuiþi prin credinþã.
Atunci de ce sã-i înrobeascã Legii pe oamenii
pãcãtoºi dintre Neamuri (cuvinte spuse cu
ironie din cauza acþiunilor lui Petru), care
erau mântuiþi tot prin credinþa în Hristos?

2:16. În acest verset, unul dintre cele mai
importante din epistolã, apare pentru prima
oarã socotit neprihãnit. Este un termen legal
împrumutat din domeniul juridic ºi înseamnã
„a declara neprihãnit, drept“. Este opus cu-
vântului „a condamna“. Dar pentru cã oame-
nii sunt pãcãtoºi condamnaþi iar Dumnezeu
este sfânt, cum pot fi oamenii socotiþi nepri-
hãniþi? Ca rãspuns, apostolul face o afirmaþie
generalã spunând cã, din punct de vedere
negativ, omul nu este socotit neprihãnit
prin faptele Legii ºi cã din punct de vedere
pozitiv, justificarea este numai prin credin-
þa în Isus Hristos. Este o afirmaþie accentu-
atã, introdusã prin cuvintele fiindcã ºtim
(noi, Pavel, Petru ºi ceilalþi). Aceastã afir-
maþie este urmatã de o altã afirmaþie a lui
Pavel în care el aratã cã a supus testului
aceastã doctrinã, ºi experienþa lui a adeve-
rit-o (v. 16b). În cele din urmã, în versetul
16c, apostolul afirmã încã o datã faptul cã
justificarea este prin credinþã nu prin fapte
(cf. Gen. 15:6).

2:17-18. Totuºi, oponenþii lui Pavel sus-
þineau cã, deoarece justificarea prin credinþã
eliminã Legea, ea încuraja trãirea în pãcat.
Un om putea crede în Hristos pentru a fi mân-
tuit, pentru ca apoi sã trãiascã aºa cum
doreºte, fãrã sã mai aibã nevoie sã facã fapte
bune. Pavel a negat vehement aceastã acuza-
þie, argumentul lui principal fiind acela cã
aceastã concepþie Îl transforma pe Hristos
într-un promotor al pãcatului. Dimpotrivã,
dacã un credincios se întorcea la Lege dupã
ce a crezut numai în Hristos pentru a fi mân-
tuit, acea Lege nu va face altceva decât sã
demonstreze cã el era un pãcãtos, un cãlcã-
tor de lege. Deºi Pavel foloseºte aici per-
soana întâia singular, este evident cã el s-a
referit la Petru care, prin retragerea lui dintre
neevrei, s-a întors la Lege.

2:19-20. Apoi Pavel a fãcut o deosebire
între el ºi Petru, printr-un contrast între ceea
ce a fãcut el cu Legea ºi ceea ce a fãcut Petru
cu Legea. Pavel a descris transformarea care
se petrece în cineva care vine la Dumnezeu
prin credinþa în Hristos vorbind despre
moarte ºi înviere. Conceptul este repetat în
ambele versete, ºi în ambele cazuri el se
referã la unirea credinciosului cu Hristos în
moartea ºi învierea Sa. În primul rând, Pavel
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a afirmat cã prin Lege a murit faþã de Lege.
Legea cerea moartea celor care au încãlcat-o,
dar Hristos a plãtit pedeapsa capitalã pentru
toþi pãcãtoºii. Astfel Legea L-a omorât pe El
ºi pe cei care s-au unit cu El prin credinþã,
eliberându-i ca sã se poatã uni cu altul,
pentru „a trãi“ pentru Dumnezeu (cf. Rom.
7:4).

În Galateni 2:20 Pavel a lãrgit sensul ver-
setului 19. El a „murit faþã de Lege“ pentru
cã a fost rãstignit împreunã cu Hristos; el
putea sã trãiascã „pentru Dumnezeu“ deoa-
rece Hristos trãia în el. Fundamentalã pentru
înþelegerea acestui verset este semnificaþia
unirii cu Hristos. Aceastã doctrinã se înte-
meiazã pe pasaje cum ar fi Romani 6:1-6 ºi
1 Corinteni 12:13, care explicã faptul cã
credincioºii au fost botezaþi de Duhul Sfânt
în Hristos ºi în Bisericã, trupul tuturor cre-
dincioºilor adevãraþi. Fiind astfel uniþi cu
Hristos, credincioºii au pãrtãºie cu moartea,
îngroparea ºi învierea Lui. De aceea Pavel a
putut scrie: „am fost rãstignit împreunã cu
Hristos“ (lit., „am fost ºi sunt ºi acum rãstig-
nit împreunã cu Hristos“). Acest lucru a adus
moarte Legii. De asemenea, a adus o schim-
bare cu privire la persoana credinciosului: nu
mai trãiesc eu. Saul cel neprihãnit prin
faptele lui ºi egocentric a murit. Mai mult,
moartea împreunã cu Hristos a pus capãt
domniei eului lui Pavel; el a cedat tronul
vieþii sale Altuia, lui Hristos. Dar Pavel nu
putea trãi viaþa creºtinã prin puterea sa pro-
prie; Hristos cel viu a început sã locuiascã în
inima lui Pavel: Hristos trãieºte în mine. Cu
toate acestea, Hristos nu lucreazã în mod
automat în viaþa unui credincios; acesta tre-
buie sã-ºi trãiascã viaþa nouã în credinþa în
Fiul lui Dumnezeu. Deci credinþa ºi nu fap-
tele sau ascultarea de Lege ne dã putere
divinã ca sã trãim viaþa creºtinã. Aceastã
credinþã, a afirmat Pavel, se bazeazã pe
sacrificiul lui Hristos care ne-a iubit ºi S-a
dat pe Sine însuºi pentru noi. În esenþã,
Pavel a afirmat: „Dacã El m-a iubit atât de
mult încât S-a dat pe Sine Însuºi pentru mine,
atunci El mã iubeºte destul de mult pentru
a-ªi trãi viaþa în mine.“

2:21. Rezumându-ºi argumentele pre-
zentate lui Petru, Pavel a afirmat: Nu vreau
sã fac zãdarnic harul lui Dumnezeu. De-
ducþia evidentã este cã Petru ºi ceilalþi care
i-au urmat exemplul au fãcut zadarnic harul
lui Dumnezeu („l-au pus deoparte“, NIV —
n.tr.). Esenþa harului este ca Dumnezeu
sã dea oamenilor ceea ce ei nu au câºtigat
prin fapte (cf. Rom. 4:4). A insista asupra

justificãrii sau sfinþirii prin fapte înseamnã a
anula harul lui Dumnezeu. Mai mult, o astfel
de insistenþã asupra ascultãrii de Lege mai
înseamnã ºi cã degeaba a murit Hristos.
Dacã neprihãnirea ar proveni din respectarea
Legii, crucea ar fi inutilã, ºi aceasta ar fi cea
mai mare greºealã din univers. 

III. Doctrinar: O apãrare a 
justificãrii prin credinþã 
(cap. 3-4)

În primele douã capitole ale epistolei
Pavel a prezentat originea divinã a poziþiei lui
de apostol ºi a mesajului sãu. Apoi el s-a
adresat galatenilor care erau îndemnaþi sã
adauge faptele credinþei, sã respecte Legea
mozaicã pe lângã credinþa în Hristos ca temei
al acceptãrii lor de cãtre Dumnezeu. Creºtinii
galateni vor primi, în opinia iudaizatorilor, o
mântuire mai completã ºi o sfinþire mai mare,
dacã vor respecta Legea. Dar, a susþinut
Pavel, a completa lucrarea lui Hristos în-
seamnã a o înlocui. Nu poate exista decât o
singurã cale de mântuire, ºi anume numai
prin credinþa în Hristos.

A. O apãrare a doctrinei (cap. 3)
1. PRIN EXPERIENÞA GALATENILOR 

(3:1-5)
3:1. Tonul lui Pavel a fost direct ºi sever

atunci când i-a mustrat pe credincioºi: O,
Galateni nechibzuiþi! A îmbrãþiºa o doctrinã
care afirma cã moartea lui Hristos nu era
necesarã era un lucru ilogic (cf. 2:21). Parcã
i-a fermecat cineva, i-a supus blestemului
unei influenþe maligne. Totuºi ei erau fãrã
scuze pentru cã Mântuitorul a fost zugrãvit
(proegraphç; lit., „a scrie pentru lectura
publicã“ cum ar fi afiºarea unui anunþ public)
ca rãstignit înaintea lor. Pavel le-a predicat
foarte viu ºi convingãtor galatenilor pe
Hristos rãstignit; cu toate acestea, ochii lor
s-au îndepãrtat de la cruce ºi s-au îndreptat
spre Lege. Ei nu aveau scuze.

Pentru a demonstra convingãtor faptul cã
numai credinþa este metoda lui Dumnezeu de
a lucra, apostolul a pus patru întrebãri.

3:2. (1) Cum aþi primit Duhul Sfânt?
Aceastã întrebare retoricã se referea la mo-
mentul mântuirii lor, când ei au primit Duhul
Sfânt (cf. 4:6). Astfel Pavel nu a pus sub sem-
nul întrebãrii mântuirea lor, ci i-a îndemnat sã
se gândeascã dacã au fost mântuiþi ºi au pri-
mit Duhul prin credinþã sau pe baza faptelor.
Desigur cã au fost mântuiþi prin credinþã,
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atunci când l-au auzit pe Pavel predicând
evanghelia. Oricum, fiind o Bisericã formatã
în principal din neevrei, ei nu aveau Legea.

3:3. (2) Cum veþi fi sfinþiþi? Presupunând
cã rãspunsul era cã galatenii au devenit
creºtini prin credinþã, Pavel i-a întrebat dacã
erau aºa de nechibzuiþi încât sã creadã cã
pot începe viaþa creºtinã într-un mod (prin
credinþã) ºi apoi sã ajungã la maturitate spi-
ritualã în alt mod (prin fapte). Aceasta era
învãþãtura promovatã de iudaizatori (cf. 4:10;
5:2; 6:13), dar modul justificãrii ºi modul
sfinþirii erau (ºi sunt) identice. Legea nu pre-
vedea ca Duhul Sfânt sã lucreze sfinþirea.
Probabil cã credincioºii galateni credeau cã
respectarea vechii Legi îi va ajuta în vieþile
lor spirituale, dar acest lucru nu era posibil.

3:4. (3) Aþi suferit degeaba? A treia
întrebare s-a referit la persecuþia pe care
apostolii ºi noii credincioºii au suferit-o în
regiunea Galatiei. Când Pavel ºi Barnaba
s-au întors în locurile în care au predicat, la
sfârºitul primei cãlãtorii misionare, ei i-au
avertizat pe convertiþii galateni cã vor suferi
ca ºi creºtini (Fapte 14:21-22). Persecuþia a
urmat la scurt timp ºi Pavel le-a amintit cã, în
caz cã se vor întoarce la Lege îºi vor trans-
forma fostul lor statut într-unul fals ºi astfel
în zãdar au suferit… atât de mult, dar apos-
tolul nu era dispus sã creadã cã aºa stãteau
lucrurile.

3:5. (4) Care era temeiul minunilor lui
Dumnezeu? Faptul cã printre galateni au avut
loc minuni prin puterea divinã este consem-
nat în Faptele Apostolilor (14:3, 8-11). Astfel
era clar cã aceste fapte supranaturale nu erau
rezultatul lucrãrii Legii, ci al auzirii care a
dus la credinþã. Galatenii nu au cunoscut
Legea, iar mesajul lui Pavel era acela al justi-
ficãrii prin credinþã.

2. PRIN EXEMPLUL LUI AVRAAM (3:6-9)
3:6. Iudaizatorii susþineau cã aveau de

partea lor Vechiul Testament, mai ales cã îl
considerau pe Moise drept învãþãtorul lor.
Dar Pavel s-a întors cu multe secole în urmã
ºi a spus: Tot aºa ºi… Avraam. Cum a fost
el, tatãl poporului evreu, justificat? Rãspun-
sul era simplu ºi direct. Apelând la Geneza
15:6, Pavel a afirmat: el a crezut pe Dum-
nezeu, ºi credinþa aceasta i-a fost socotitã
ca neprihãnire. Credinþa lui Avraam în capa-
citatea lui Dumnezeu de a împlini ceea ce a
promis a fost acceptatã de Dumnezeu drept
neprihãnire ºi astfel patriarhul a fost justificat
— înainte de a fi circumcis (cf. Gen. 17:24).
Deci cum puteau susþine iudaizatorii cã

tãierea împrejur era condiþia esenþialã de a fi
acceptat de Dumnezeu?

3:7-8. Aplicând o loviturã zdrobitoare
iudaizatorilor, Pavel a legat trecutul de pre-
zent ºi a afirmat cã, la fel cum Avraam a fost
mântuit prin credinþã, tot aºa sunt mântuiþi
ºi cei care susþin cã sunt fii ai lui (huioi,
„fii“). Avraam ºi descendenþii lui spirituali,
atât evrei cât ºi neevrei, au fost toþi declaraþi
neprihãniþi prin credinþã. Mai mult, aceastã
concluzie este în armonie cu Scriptura care
afirmã cã toate neamurile vor fi binecu-
vântate prin Avraam (cf. Gen. 12:3). Astfel
justificarea neevreilor necircumciºi a fost
anticipatã prin aspectul universal al legãmân-
tului cu Avraam, atunci când Dumnezeu a
vestit mai dinainte lui Avraam aceastã
veste bunã. Nu trebuie trecut cu vederea
faptul cã Pavel a considerat cã Dumnezeu
Însuºi vorbeºte prin Scripturã, deci se poate
spune cã ceea ce spune Biblia spune Însuºi
Dumnezeu. Acest verset precum ºi altele si-
milare (ex., Ioan 10:35b; 2 Tim. 3:16; 2 Pet.
1:20-21) furnizeazã dovezi importante în
favoarea credinþei în inspiraþia ºi în autori-
tatea absolutã ºi totalã a Scripturii.

3:9. Apostolul ºi-a încheiat aceastã etapã
a argumentãrii sale afirmând cã, deºi mântu-
irea este pentru „toate neamurile“ (v. 8), numai
cei ce se bizuiesc pe credinþã primesc binecu-
vântarea justificãrii. Astfel Pavel a fãcut o dis-
tincþie între oferta binecuvântãrii din partea
lui Dumnezeu ºi însuºirea ei de cãtre oameni.

3. PRIN EFECTUL LEGII (3:10-12)
Stabilind adevãrul justificãrii prin cre-

dinþã pe baza experienþei galatenilor ºi a lui
Avraam, Pavel a arãtat apoi lipsa de logicã a
întemeierii pe Lege.

3:10-11. Contrar învãþãturii iudaizatori-
lor, Legea nu poate justifica; ea poate doar sã
condamne. Pavel a citat din Deuteronomul
27:26 pentru a arãta cã „Legea“ cere perfecþi-
une ºi cã nerespectarea oricãreia dintre pãrþile
ei aducea blestem. Încãlcarea unei singure
porunci o singurã datã aduce persoana res-
pectivã sub blestem; ºi deoarece toþi oameni
încalcã Legea, toþi se aflã sub blestem. Astfel
afirmaþia cã o persoanã poate câºtiga accep-
tarea divinã prin efortul uman este pe deplin
infirmatã. Citând iarãºi din Vechiul Testa-
ment, Pavel a arãtat cã ºi în timpul dispen-
saþiei Legii omul nu era socotit neprihãnit
înaintea lui Dumnezeu prin ascultarea de
Lege cãci, aºa cum a scris profetul Habacuc,
cel neprihãnit prin credinþã va trãi (Hab.
2:4).
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3:12. Dar poate cã este posibil ca Legea
ºi „credinþa“ sã fie combinate; poate cã este
nevoie de ambele. Citând iarãºi din Vechiul
Testament, Pavel a arãtat cã acest lucru este
imposibil din punctul de vedere al Scripturii.
Legea ºi credinþa se exclud una pe cealaltã.
Principiul fundamental al Legii se gãseºte în
Leviticul 18:5: Cine va face aceste lucruri,
va trãi prin ele. Numai o comportare perfec-
tã poate obþine aprobarea divinã prin Lege,
dar, pentru cã acest lucru nu este posibil, Le-
gea nu poate face altceva decât sã condamne
omul (cf. Iac. 2:10) ºi sã-l determine sã se
arunce la picioarele lui Dumnezeu prin cre-
dinþã.

4. PRIN LUCRAREA LUI HRISTOS 
(3:13-14)
3:13. Aspectul pozitiv al argumentului

lui Pavel este cã existã speranþã pentru  toþi
cei care au încãlcat Legea ºi se aflã astfel
sub blestemul ei. Speranþa nu este omul, ci
Hristos care ne-a rãscumpãrat din bleste-
mul Legii. Dar cum a rãscumpãrat (exçgora-
sen, lit., „a cumpãra din sclavie“ cf. 4:5; vezi
tabelul „Cuvintele folosite în Noul Testament
pentru rãscumpãrare“ de la Mar. 10:45)
Hristos omul? Rãspunsul este: fãcându-Se
blestem pentru noi. Este o afirmaþie foarte
tranºantã, care spune cã Hristos a luat asupra
Sa pedeapsa tuturor celor vinovaþi de încãl-
carea Legii. Astfel „blestemul Legii“ a fost
transferat de la pãcãtoºi la Hristos, Cel fãrã
pãcat (cf. 1 Pet. 3:18) ºi El i-a eliberat de sub
blestem. Citatul care confirmã acest lucru
este Deuteronomul 21:23, care se referã la
faptul cã oamenii condamnaþi la moarte în
timpul Vechiului Testament erau executaþi
(de obicei prin împroºcare cu pietre) ºi apoi
trupul lor era atârnat în public, pentru a se
arãta astfel respingerea lor de cãtre Dum-
nezeu. Când Hristos a fost rãstignit, acest
lucru a  fost dovada faptului cã El a intrat sub
blestemul lui Dumnezeu. Modul morþii Sale
a fost o mare piedicã în calea credinþei evre-
ilor pânã când ei ºi-au dat seama cã blestemul
pe care El l-a purtat a fost pentru ei (cf. Is. 53).

3:14. Sunt specificate douã motive ale
lucrãrii rãscumpãrãtoare ale lui Hristos, am-
bele fiind introduse de conjuncþia greceascã
hina, „cu scopul de a“ (cf. 4:5). (1) „Neamu-
rile“ sã primeascã binecuvântarea vestitã
lui Avraam; aºa cum s-a afirmat deja (3:8)
aceasta este o referinþã nu la binecuvântãri
personale sau naþionale, ci la binecuvântarea
promisã privind justificarea fãrã faptele
Legii, oferitã tuturor celor care cred; (2) toþi

cei care cred sã „primeascã“ Duhul fãgã-
duit, adicã Duhul Sfânt, care a fost promis
(cf. v. 2). Apostolul a subliniat din nou ade-
vãrul cã mântuirea ºi sfinþirea vin prin cre-
dinþã, nu prin fapte.

5. PRIN PERMANENÞA CREDINÞEI 
(3:15-18)
3:15-16. Chiar dacã oponenþii lui Pavel

au recunoscut faptul cã Avraam a fost socotit
neprihãnit prin credinþã, iudaizatorii ar fi
putut invoca argumentul cã Legea, venitã
ulterior, a schimbat în totalitate temeiul obþi-
nerii mântuirii. Pentru a respinge acest argu-
ment, Pavel a afirmat cã un testament (sau
legãmânt) roman aplicat corespunzãtor nu se
desfiinþeazã ºi nu se schimbã în mod arbitrar
(probabil o referinþã la o lege gr. anticã), ast-
fel încât promisiunile lui Dumnezeu sunt
imuabile. Mai mult, fãgãduinþele… fãcute
„lui Avraam ºi seminþei lui“ nu au fost îm-
plinite înainte de venirea Legii, ci ele ºi-au
gãsit împlinirea în Hristos ºi au efect pentru
totdeauna. Binecuvântarea justificãrii prin
credinþã este de aceea permanentã ºi nu putea
fi schimbatã de Lege. Sublinierea singularu-
lui, seminþei (cf. Gen. 12:7; 13:15; 24:7), nu
a pluralului, seminþelor, a avut scopul sã le
aducã aminte cititorilor cã credincioºii din
Israel au considerat întotdeauna cã binecu-
vântarea va veni pânã la urmã printr-o singu-
rã persoanã, Mesia (cf. Gal. 3:19). Iar Matei
a afirmat cã Hristos este Fiul lui Avraam ºi
adevãratul Moºtenitor al promisiunilor pri-
mului legãmânt.

3:17-18. În cele din urmã, Pavel a aplicat
principiul permanenþei credinþei afirmând cã
un legãmânt încheiat cu atât de mult timp
înainte nu putea fi schimbat de venirea ulte-
rioarã a Legii. Legea a fost datã dupã patru
sute treizeci de ani de la anunþarea promisiu-
nii. Când a început aceastã lungã perioadã?
Unii au sugerat cã ea a început cu Avraam,
caz în care cei 430 de ani ar fi cuprins cei
aproape douã sute de ani ai israeliþilor în
Canaan ºi cei aproape douã sute de ani în
Egipt. Septuaginta susþine aceastã concepþie,
dar ea se aflã în conflict cu afirmaþia clarã din
Exodul 12:40 cã ºederea în Egipt a fost de
430 de ani. O altã sugestie este cã aceastã
perioadã a început o datã cu confirmarea
legãmântului avraamic lui Iacov (Gen. 35:9-
12).

O a treia concepþie, mai plauzibilã, este
cã perioada a început o datã cu confirmarea
finalã a legãmântului, fãcutã lui Iacov (Gen.
46:1-4). Astfel, perioada de 430 de ani s-a
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întins între sfârºitul unei epoci (Epoca promi-
siunii) ºi începutul altei epoci (Epoca Legii).
Acest lucru se potriveºte cel mai bine cu ver-
setul din Exodul 12:40. (Gen. 15:13 ºi Fapte
7:6, au folosit numere rotunde afirmând cã
ºederea în Egipt a durat 400 de ani.)

În timpul acestei lungi perioade Dumne-
zeu i-a binecuvântat pe patriarhi numai pe
baza credinþei ºi venirea Legii nu putea
schimba acest fapt. În plus, o Lege nu putea
altera lucrarea lui Dumnezeu cu Avraam,
care se baza pe o fãgãduinþã, pentru cã cele
douã sunt fundamental diferite ca naturã. Ele
nu se amestecã, nu pot fi combinate. În loc de
aceasta, moºtenirea (i.e., justificarea prin
credinþã) a fost datã de Dumnezeu ca un dar
necondiþionat celor care cred. Contrar afir-
maþiilor iudaizatorilor, ascultarea de Lege nu
era necesarã pentru a obþine moºtenirea.
Calea de mântuire a lui Dumnezeu a fost
întotdeauna prin har prin credinþã.

6. PRIN SCOPUL LEGII (3:19-25)
3:19. Un iudaizator indignat avea cu si-

guranþã obiecþii faþã de insistenþa lui Pavel
asupra faptului cã Legea nu poate da Duhul
Sfânt (v. 1-5); nu poate aduce justificarea (v.
6-9); nu poate desfiinþa permanenþa credinþei
(v. 15-18); dar aduce un blestem (v. 10-12).
Atunci pentru ce este Legea? De ce s-a
efectuat o schimbare pe muntele Sinai? Pavel
a rãspuns referindu-se la scopul ºi caracterul
Legii. În primul rând, ea a fost datã din prici-
na cãlcãrilor de lege, adicã, Legea a fost datã
ca un mijloc de control asupra pãcatelor. Ea a
avut scopul restrângerii pãcatelor, arãtând cã
ele erau o încãlcare a Legii lui Dumnezeu
care atrãgea mânia Sa (cf. 1 Tim. 1:8-11). În
al doilea rând, Legea a fost temporarã ºi a
fost în vigoare pânã când avea sã vinã
„Sãmânþa“ (Mesia; cf. Gal. 3:16), dupã care
nu a mai fost nevoie de ea. În al treilea rând,
Legea era inferioarã din cauza felului în care
a fost datã. În timp ce Dumnezeu i-a fãcut
promisiuni lui Avraam în mod direct, Legea
a fost datã prin mâna unui mijlocitor. Au
existat de fapt doi mijlocitori, un grup de
îngeri care Îl reprezentau pe Dumnezeu ºi
Moise care reprezenta poporul.

3:20. Acest verset pare a fi strâns legat
de ultima parte a versetului 19. Mijlocitorul
înseamnã cã existã un legãmânt între douã
pãrþi care au fiecare în parte responsabilitãþi,
fapt adevãrat în cazul legãmântului mozaic.
Pe de altã parte, Dumnezeu este unul singur,
adicã „fãgãduinþa“ (v. 19) este unilateralã ºi a
fost datã oamenilor în mod direct, fãrã un

mijlocitor, numai Dumnezeu având respon-
sabilitatea respectãrii lui.

3:21-22. Se mai ridicã o întrebare: existã
conflict între „Lege“ ºi „fãgãduinþele“ lui
Dumnezeu? „Sã piarã gândul“ (mç genoito),
a afirmat apostolul. Dumnezeu a dat atât
Legea cât ºi promisiunile, dar cu scopuri
diferite. Legea nu avea scopul sã dea viaþa.
Teoretic, mântuirea ar fi putut veni prin Lege
dacã oamenii ar fi fost capabili sã o respecte
în mod perfect, dar ei nu puteau (Rom. 8:3-
4). Viaþa promisã celor care cãutau sã
respecte „Legea“ se referã la binecuvântarea
temporarã de pe pãmânt (Deut. 8:1).

Dar dacã Legea nu este împotriva pro-
misiunilor, dacã nu existã un conflict între
ele, cum se putea demonstra armonia dintre
ele? Recunoscând faptul cã, deºi Legea nu
putea justifica ºi nici nu poate da viaþa, ea
totuºi a pregãtit calea pentru evanghelie.
Care a fost rolul Legii în aceastã privinþã? Ea
a închis totul sub pãcat. Referindu-se la
Psalmul 143:1-2 sau la Deuteronomul 27:26,
Pavel a afirmat cã lumea întreagã este prinsã
în capcana pãcatului ºi se aflã sub dominaþia
lui (cf. Rom. 3:9, 23). Când oamenii recunosc
acest lucru ºi renunþã la încercãrile de a fi
plãcuþi lui Dumnezeu prin faptele lor, calea
este pregãtitã pentru ca ei sã primeascã
promisiunea mântuirii prin credinþa în Isus
Hristos.

3:23-25. Continuând sã vorbeascã despre
scopul Legii, Pavel a folosit douã figuri de
stil, asemãnând Legea cu o închisoare ºi cu o
relaþie dintre un copil ºi tutorele sãu. Înainte
de venirea credinþei înseamnã înainte de
venirea credinþei în Isus Hristos (vezi v. 22).
Credinþa justificatoare acþiona ºi în Vechiul
Testament, dar credinþa în persoana ºi lucra-
rea lui Hristos nu au venit înainte de desco-
perirea Lui. Înainte de aceastã descoperire,
Israelul se afla în custodia protectoare a
Legii, Dumnezeu protejându-ºi astfel popo-
rul de ritualurile pãgâne. Mai mult, Legea a
slujit ca un „îndrumãtor“. Cuvântul paidagô-
gos este dificil de tradus pentru cã nu existã o
funcþie asemãnãtoare în zilele noastre. În tra-
ducerea Phillips cuvântul este tradus prin
„guvernantã severã“. Pedagogul (sau tuto-
rele) nu era un profesor (cum traduce KJV),
ci un sclav cãruia i se încredinþa un fiu de la
vârsta de ºase sau ºapte ani pânã la pubertate.
Aceºti sclavi era adepþii unei discipline
severe ºi aveau sarcina de a proteja copilul de
relele societãþii ºi de a le da învãþãturi
morale. Sarcina lor se aseamãnã cu funcþi-
unea Legii pânã la venirea lui Hristos când

Galateni 3:19-25

589

Galateni.qxd  04.01.2005  22:25  Page 589



oamenii puteau fi socotiþi neprihãniþi prin
credinþã în El. Deci este mai bine sã înþe-
legem cã Legea nu ne-a condus la Hristos, ci
cã a fost un pedagog sever pânã la venirea lui
Hristos. Astfel domnia Legii a luat sfârºit
deoarece credinþa în Hristos i-a eliberat pe
credincioºi din închisoare ºi din mâna severã
a pedagogului.

7. PRIN POZIÞIA PREZENTÃ A 
CREDINCIOSULUI (3:26-29).
Apãrarea de cãtre Pavel a doctrinei justi-

ficãrii prin credinþã ajunge la un punct culmi-
nant în aceastã secþiune atunci când el
stabileºte o antitezã între poziþia unui pãcãtos
justificat ºi poziþia lui când s-a aflat sub
Lege. Se observã trei schimbãri.

3:26-27. Prima schimbare a fost cã toþi
cei care au crezut în Hristos au devenit fii ai
lui Dumnezeu. Schimbarea de persoanã de la
prima la a doua (sunteþi) aratã cã Pavel nu se
mai adreseazã Israelului ca popor ci credin-
cioºilor galateni. Sub dispensaþia Legii, aºa
cum s-a vãzut în versetul 24, Legea era un
pedagog care avea sarcina sã disciplineze, iar
cei aflaþi în grija ei erau consideraþi copii.
Dar acum când a venit Hristos, credincioºii
galateni erau fii adulþi prin credinþa în Isus
ºi nu mai erau sub supravegherea unui sclav
pedagog evreu. De ce sã doreascã ei sã se
întoarcã la starea lor inferioarã? Poziþia înaltã
de „fii ai lui Dumnezeu“ este explicatã în
versetul 27, unde se spune cã este o unire vie
cu Hristos realizatã prin faptul cã am fost
botezaþi pentru Hristos. Acesta este botezul
Duhului Sfânt (sau al Duhului), care, con-
form lui Pavel, îi uneºte pe toþi credincioºii
cu Hristos ºi îi uneºte între ei în cadrul
Bisericii, trupul lui Hristos. Aceastã unire cu
El înseamnã a fi îmbrãcat cu Hristos. În
societatea romanã când un tânãr ajungea la
vârsta corespunzãtoare, primea o togã spe-
cialã care era semnul asumãrii drepturilor
depline în familie ºi în stat ºi aratã cã acum
este un fiu adult. La fel ºi galatenii au pus
deoparte hainele vechi ale Legii ºi s-au
îmbrãcat cu roba neprihãnirii lui Hristos care
conferã acceptare deplinã înaintea lui
Dumnezeu. Cine s-ar mai îmbrãca cu hainele
vechi?

3:28. A doua schimbare a fost cã toþi cre-
dincioºii sunt una în Hristos Isus. Deoarece
toþi credincioºii au devenit una cu ceilalþi,
deosebirile umane îºi pierd semnificaþia.
Nimeni nu este superior celuilalt din punct de
vedere spiritual, adicã un evreu credincios nu
este mai privilegiat înaintea lui Dumnezeu

decât un credincios neevreu (Grec, prin con-
trast cu Iudeu, reprezintã toþi neevreii; cf.
Col. 3:11); un rob credincios nu se situeazã
deasupra unui credincios slobod; un bãrbat
credincios nu este superior unei femei credin-
cioase. Unii bãrbaþi evrei se rugau: „Îþi mul-
þumesc, Doamne, cã nu m-ai fãcut neevreu,
rob sau femeie.“ Dar Pavel a îndepãrtat toate
aceste deosebiri ºi a afirmat cã ele nu mai
existã în trupul lui Hristos din punctul de
vedere al privilegiilor ºi al poziþiei spirituale.
În alte pãrþi, în timp ce a afirmat egalitatea
bãrbatului ºi a femeii în Hristos, Pavel a afir-
mat totuºi clar cã existã o conducere a bãr-
batului asupra femeii (cf. 1 Cor. 11:3) ºi cã
existã deosebiri în domeniile slujirii spiri-
tuale (cf.  1 Tim. 2:12).

3:29. A treia schimbare a fost cã toþi
credincioºii în Hristos sunt „sãmânþa“ lui
Avraam. Aºa cum a afirmat Pavel anterior,
Hristos este Sãmânþa lui Avraam (v. 16, 19);
de aceea credincioºii care sunt în Hristos
devin parte din aceastã sãmânþã ºi moºteni-
tori prin fãgãduinþã. Orice discuþie despre
sãmânþa lui Avraam trebuie sã ia mai întâi în
considerare sãmânþa lui naturalã, descenden-
þii lui Iacov din cele douãsprezece seminþii.
Dintre descendenþii lui naturali numai un
grup mic de evrei credincioºi vor moºteni
direct ºi specific într-o zi promisiunile fãcute
lui Avraam (cf. Rom. 9:6, 8). Dar mai existã
ºi o sãmânþã spiritualã a lui Avraam care nu
este formatã din evrei. Este vorba de neevreii
care cred ºi devin sãmânþa spiritualã a lui
Avraam. Ei moºtenesc promisiunea justifi-
cãrii prin credinþã aºa cum a arãtat Pavel mai
înainte (cf. Gal. 3:6-9). A sugera, aºa cum fac
amileniºtii, cã neevreii credincioºi vor mo-
ºteni promisiunile naþionale fãcute micului
grup de evrei credincioºi — adicã Biserica va
înlocui Israelul sau cã ea este „Noul Israel“ —
înseamnã a forþa interpretarea acestor versete.

B. Exemplificarea doctrinei (cap. 4)
1. UN EXEMPLU DIN LEGE (4:1-7)

4:1-2. Pentru a exemplifica imaturitatea
spiritualã a celor care au trãit sub Legea
mozaicã, Pavel le-a amintit credincioºilor
galateni de unele caracteristici pe care le are
moºtenitorul când este încã nevrâstnic
(nçpios, „copil mic, tânãr“; spre deosebire
de huios, „fiu“ din 3:7, 26). Cu toate cã avea
dreptul prin naºtere de a fi stãpân pe tot, el
rãmânea într-o stare de subordonare, ca un
rob, în sensul cã nu se bucura de libertate ºi
nu putea lua hotãrâri. De fapt cât timp este
copil, moºtenitorul se aflã sub epitropi

Galateni 3:26-4:2

590

Galateni.qxd  04.01.2005  22:25  Page 590



(epitropous, diferiþi de paidagôgos din
3:24-25) care îl supravegheau, ºi sub îngri-
jitori care îi protejau posesiunile. Acest lucru
era valabil pânã ajungea la vârsta la care
devenea fiu adult, vârstã care diferea în so-
cietãþile vremii: evreiascã, greceascã sau ro-
manã. Conform legii romane vârsta la care un
copil ajungea la maturitate era rânduitã de
tatãl lui ºi era marcatã printr-o ceremonie în
care i se dãruia toga virilis, fiind recunoscut
public drept fiu ºi moºtenitor.

4:3. Pavel a folosit acest exemplu pentru
a arãta contrastul dintre poziþia trecutã a cre-
dincioºilor ºi lucrurile de care se bucurau
acum. În trecut, în starea lor de imaturitate
spiritualã (când eram nevrâstnici, nçpioi) ei
erau asemenea robilor. Natura acestei robii
este descrisã prin expresia: robia învãþãtu-
rilor începãtoare (stoicheia, „elementelor“)
ale lumii. Cu toate cã aceste învãþãturi înce-
pãtoare sunt considerate deseori drept o
referinþã la Legea mozaicã, acest lucru nu se
potriveºte cu starea galatenilor, pentru cã cei
mai mulþi dintre ei au fost pãgâni neevrei
înainte de convertire ºi nu s-au aflat niciodatã
sub Lege. Este mai bine sã considerãm cã
„învãþãturile începãtoare“ sunt etapele ele-
mentare ale experienþei religioase, fie cã este
vorba de evrei care s-au aflat sub Lege, fie cã
este vorba de neevrei care s-au aflat sub
robia religiilor pãgâne (cf. „învãþãturi înce-
pãtoare, slabe ºi sãrãcãcioase“ din v. 9 ºi
„învãþãturile începãtoare ale lumii“ din Col.
2:20). Deci toþi au fost înrobiþi pânã când
Hristos i-a  eliberat.

4:4. Cuvintele dar… Dumnezeu mar-
cheazã faptul cã intervenþia divinã a adus
speranþã ºi libertate omenirii. Aºa cum un
tatã uman alege timpul potrivit când copilul
sãu devine un fiu adult, ºi Tatãl ceresc a ales
împlinirea vremii venirii lui Hristos pentru a
realiza trecerea de la robia Legii la poziþia de
fii spirituali. Aceastã „vreme“ a fost atunci
când civilizaþia romanã a adus pace ºi a creat
un sistem de drumuri care facilita cãlãtoriile;
când civilizaþia greceascã a asigurat limba
care a fost adoptatã ca lingua franca a im-
periului; când evreii au proclamat monoteis-
mul ºi speranþa mesianicã în sinagogile din
lumea mediteraneanã. Atunci a fost momen-
tul în care Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Sãu,
Cel preexistent, din cer pe pãmânt cu o misi-
une. „Fiul“ nu era însã numai divin; El a fost
ºi uman, aºa cum aratã expresia nãscut din
femeie. Menþionarea exclusivã a mamei Lui
se armonizeazã cu doctrina naºterii din
fecioarã prezentatã de Evanghelii (cf. Mat.

1:18). Pe lângã acest lucru, Hristos S-a
nãscut sub Lege ca evreu. El a respectat în
mod perfect Legea, împlinindu-o (cf. Mat.
5:17) ºi în final a plãtit blestemul ei (cf. Gal.
3:13).

4:5. Motivele pentru care „Dumnezeu
a trimis pe Fiul Sãu“ sunt duble (cele douã
motive sunt introduse tot prin hina, „cu sco-
pul de a“; cf., 3:14). În primul rând, El a venit
sã rãscumpere (exagorasç) pe cei ce erau
sub Lege. Aceasta nu este o rãscumpãrare de
sub blestemul Legii (ca în 3:13), ci din robia
întregului sistem mozaic. Nu se subliniazã
pedeapsa legii, ca în 3:13, ci robia ei. Deoa-
rece Hristos i-a rãscumpãrat ºi i-a eliberat pe
cei care s-au aflat sub Lege, de ce doresc
acum convertiþii neevrei sã fie înrobiþi de ea?
În al doilea rând, întruparea ºi moartea lui
Hristos au oferit credincioºilor înfierea
(„adopþia ca fii“, KJV). Toate bucuriile ºi
privilegiile unui fiu matur dintr-o familie
aparþin celor care au intrat în binecuvântãrile
lucrãrii rãscumpãrãtoare a lui Hristos.

4:6. Dumnezeu Tatãl nu L-a trimis numai
pe Fiul Sãu, ci a trimis ºi Duhul. Astfel
întreaga Trinitate participã la lucrarea de
mântuire. Duhul Sfânt este un dar al lui
Dumnezeu pentru fiecare credincios datoritã
poziþiei de fiu. Nici un fiu ºi nici o fiicã nu
duce lipsã de Duhul. Mai mult, El este
prezent în inima fiecãrui credincios pentru a
oferi dovada poziþiei omului respectiv în
familia lui Dumnezeu. Duhul îl determinã pe
credincios sã se roage lui Dumnezeu, adre-
sându-se cu „Ava“ adicã: „Tatã!“ (cf. Rom.
8:15). Cuvântul „Ava“ este cuvântul aramaic
pentru „Tatã“. Este forma diminutivalã folo-
sitã de copiii mici atunci când li se adreseazã
taþilor. Putem considera „tãticule“ un termen
similar. Folosit de Hristos (cf. Mar. 14:36),
aceastã formã familiarã aratã intimitatea ºi
încrederea, spre deosebire de formalism ºi
legalism.

4:7. În încheiere, Pavel a afirmat cã
galatenii nu mai „erau robi“, ci fii ºi moºte-
nitori. Pluralul din versetul 6 este înlocuit de
singular în versetul 7, aplicaþia devenind
astfel mai directã ºi personalã pentru cititor.
În familia lui Dumnezeu, calitatea de fiu
conþine ºi ideea de moºtenitor (cf. Rom.
8:17).

2. UN APEL PERSONAL (4:8-20)
Apostolul a trecut de la argumentele ri-

guroase la un apel personal adresat galate-
nilor de a nu se întoarce la o sclavie similarã
celei la care au fost supuºi în pãgânism.
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a. Un apel de a nu se întoarce la legalism 
(4:8-11)
4:8-9. Înainte de convertire, galatenii, în

ignoranþa lor faþã de singurul Dumnezeu
adevãrat, se aflau în robia unor dumnezei
falºi cum erau Zeus ºi Hermes (cf. Fapte
14:11-13). Dar s-a produs o mare schimbare ºi
ei au cunoscut pe Dumnezeu (mântuirea din
perspectiva omului) sau au fost cunoscuþi de
Dumnezeu (mântuirea din perspectiva lui
Dumnezeu). Deºi au ajuns sã-L cunoascã
(gnontes, din ginôskô, lit., „a cunoaºte intim
ºi personal“) pe adevãratul Dumnezeu,
galatenii se „întorceau“ la starea lor trecutã.
Pavel era uimit ºi mâhnit. Înþelegeau ei faptul
cã se întorceau la o stare de sclavie religioa-
sã? Aceasta era dorinþa lor? Dacã aºa stãteau
lucrurile, de ce erau atraºi de învãþãturi
slabe (care nu puteau justifica ºi nu puteau da
putere pentru o viaþã sfântã) ºi sãrãcãcioase
(care nu puteau asigura o moºtenire). „Învã-
þãturile“ (stoicheia) acelui sistem aparþin „lu-
mii“, aºa cum a spus deja Pavel în versetul 3.

4:10. Sub influenþa iudaizatorilor, galate-
nii au început sã respecte calendarul mozaic.
Ei þineau zile (sabatele sãptãmânale), luni
(luni noi), vremuri (sãrbãtori cum erau
Paºtele, Cincizecimea ºi Sãrbãtoarea Cortu-
rilor) ºi ani (ani sabatici ºi jubileele). (Cf.
Col. 2:16.) Ei respectau aceste perioade deo-
sebite, crezând cã astfel vor obþine merite
suplimentare înaintea lui Dumnezeu, dar
Pavel le-a spus deja cu toatã claritatea cã
faptele nu puteau fi adãugate credinþei ca
temei al justificãrii sau al sfinþirii.

4:11. Arãtându-ºi îngrijorarea faþã de
galateni, Pavel a spus cã se „temea“ cã s-a
ostenit (kekopiaka, lit., „am muncit pânã la
limita epuizãrii“) degeaba (eikç, „inutil“; cf.
aceluiaºi cuvânt tradus „în zãdar“ în 3:4: „În
zãdar aþi suferit voi atât de mult?“) în cazul în
care ar fi continuat sã fie ataºaþi de practicile
legaliste. Cuvintele apostolului aratã antipa-
tia sa profundã faþã de religia legalistã.

b. Un apel de a-ºi aminti relaþia lor (4:12-16)
4:12. Intensificându-ºi apelul, Pavel i-a

îndemnat pe galateni: vã rog sã fiþi ca mine,
cãci ºi eu sunt ca voi. „Deveniþi liberi faþã de
Lege aºa cum sunt eu, pentru cã dupã con-
vertirea mea eu am devenit ca neevreii ºi nu
am mai trãit sub Lege.“ Ironia situaþiei era cã
neevreii galateni s-au supus Legii dupã con-
vertirea lor.

4:13-14. Ultima propoziþie din versetul
12 se leagã de acest verset ºi de versetele
urmãtoare în care Pavel a relatat cum a fost

primit el de cãtre galateni cu ocazia primei
lui vizite la ei (cf. Fapte 13-14). Pe vremea
aceea lucra având un handicap în neputinþa
trupului, dar a rãmas ºi le-a propovãduit
Evanghelia. Oricare a fost infirmitatea res-
pectivã, galatenii nu au arãtat nici dispreþ,
nici desgust, refuzând sã-l considere drept un
mesager slab, ci, dimpotrivã, l-au primit ca
pe un înger sau ca pe însuº Hristos Isus.

4:15-16. Ei îl primiserã pe Pavel cu „fe-
ricire“, felicitându-se reciproc cã apostolul
predica în mijlocul lor. Aprecierea lor nu a
cunoscut limite; ei ar fi fost dispuºi sã-ºi sa-
crifice chiar ºi ochii pentru Pavel. Deºi unii
considerã cã acest lucru aratã cã Pavel avea o
boalã de ochi („þepuºul din carne“, 2 Cor.
12:7), dovada nu este concludentã. Poate fi
vorba numai de o îndrãzneaþã figurã de stil
pentru a arãta marele respect pe care l-au avut
galatenii pentru Pavel — i-ar fi dat chiar ºi
posesiunile lor cele mai preþioase.

Dar situaþia s-a schimbat. Nu mai erau
„fericiþi“ de prezenþa lui în mijlocul lor. Acum
se purtau de parcã Pavel s-a fãcut… vrãj-
maºul lor, pentru simplul motiv cã le-a spus
adevãrul. Cât de nestatornici erau aceºti
galateni! S-au întors împotriva Domnului,
împotriva evangheliei harului ºi împotriva
mesagerului care le-a adus mesajul justifi-
cãrii prin credinþã.

c. Un apel de a lua în considerare atitudinea lui 
Pavel faþã de ei (4:17-20)
4:17-18. În timp ce atitudinea lui Pavel

faþã de galateni era ireproºabilã, legaliºtii
aveau motive nepotrivite. Apostolul spunea
adevãrul (cf. v. 16); iudaizatorii foloseau fla-
tarea. Ei doreau sã-i deslipeascã (ekkleisai,
lit., „a încuia afarã, a deconecta“) pe galateni
de Pavel ºi de învãþãtura lui astfel încât apos-
tolul ºi mesajul lui sã fie îndepãrtat, iar
învãþãtorii falºi sã-ºi exercite influenþa. Pavel
a utilizat într-un mod interesant de douã ori
verbul tradus prin plini de râvnã referin-
du-se la atitudinea lui faþã de galateni pentru
ca, mai târziu, ºi galatenii sã fie plini de
râvnã faþã de iudaizatori! Recunoscând fap-
tul cã este bine sã fim plini de râvnã, Pavel a
spus totuºi cã intenþia trebuie sã fie onorabilã,
iar intenþiile iudaizatorilor nu erau onorabile.

4:19-20. Apostolul, pe de altã parte, a
avut întotdeauna intenþii bune în privinþa
galatenilor. Adresându-li-se tandru cu copi-
laºii mei (tekna mou, o expresie care apare
numai aici în epistolele lui Pavel), Pavel s-a
comparat cu o mamã aflatã în durerile
naºterii. El a experimentat odatã aceastã
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durere la mântuirea lor; acum el suferea
iarãºi pentru eliberarea lor de învãþãtorii
mincinoºi.

O bruscã schimbare a metaforelor apare
însã prin expresia pânã ce va lua Hristos
chip în voi. Pavel dorea din toatã inima ca
aceºti credincioºi sã fie transformaþi (mor-
phôthç, lit., „a lua forma lui“; cf. morphç din
Fil. 2:6-7) dupã chipul lui Hristos. Expresia îl
prezintã pe creºtin ca pe un fel de reîntrupare
a lui Hristos în viaþa credinciosului. Acest
lucru este de fapt idealul ºi scopul lui
Dumnezeu: Hristos sã-ªi trãiascã viaþa în ºi
prin fiecare credincios (cf. Gal. 2:20). Cu
toate acestea, apostolul „nu mai ºtia ce sã
creadã“ despre galateni, pentru cã era convins
cã dezvoltarea lor spiritualã încetase. El avea
o dorinþã profundã de a fi de faþã ºi ca sã le
poatã vorbi blând dar cu fermitate privitor la
îngrijorãrile lui serioase.

3. UN EXEMPLU BIBLIC (4:21-31)
Printr-o loviturã de maestru, apostolul

le-a îndreptat atenþia cititorilor spre un exem-
plu scriptural cu care îºi încheie argumentele
teologice în favoarea justificãrii prin credin-
þã. O întâmplare a Vechiului Testament din
viaþa lui Avraam i-a permis lui Pavel sã reca-
pituleze ceea ce a afirmat deja despre deose-
birile dintre Legea mozaicã ºi har, dintre
fapte ºi credinþã. De asemenea, ea i-a permis
lui Pavel sã le spunã direct galatenilor cã tre-
buie sã-i alunge pe legaliºti (cf. v. 30)

a. Faptele istorice (4:21-23)
4:21. Galatenii nu se supuseserã încã sub

Lege, dar doreau sã o facã. Pavel dorea cu
disperare sã-i opreascã ºi sã-i întoarcã iarãºi
la viaþa trãitã prin har. Ca o tranziþie la ceea
ce va urma, el îi îndeamnã pe galateni sã fie
conºtienþi sau sã înþeleagã ceea ce spune cu
adevãrat Legea.

4:22. Referindu-se din nou la Avraam
(Gen., fiind una dintre Cãrþile lui Moise, era
consideratã o parte a Legii) Pavel le atrage
atenþia asupra fondatorului poporului evreu,
descendenþa lor fizicã din el fiind sursa bine-
cuvântãrilor de care se bucurau. Ioan Bote-
zãtorul ºi Isus au afirmat cã descendenþa
fizicã din Avraam nu era suficientã pentru a
garanta binecuvântãrile spirituale (cf. Mat.
3:9; Ioan 8:37-44). Pavel le-a amintit citito-
rilor sãi cã Avraam a avut doi fii (cei nãscuþi
ulterior nu sunt importanþi pentru acest
exemplu) ºi i-a îndemnat sã hotãrascã cu care
dintre ei doreau sã semene. Unul dintre fii,
Isaac, a fost nãscut de Sara, femeia slobodã;

celãlalt, Ismael, a fost nãscut de Agar, femeia
roabã. Conform legilor ºi tradiþiilor antice sta-
tutul unei mame determina statutul fiului ei.

4:23. A doua deosebire se referea la mo-
dalitatea în care au fost concepuþi fiii. Ismael
s-a nãscut în chip firesc, adicã urmând cur-
sul natural, fãrã sã fie nevoie de o minune ºi
de o promisiune din partea lui Dumnezeu.
Isaac, pe de altã parte, s-a nãscut prin fãgã-
duinþã. Avraam ºi Sara erau trecuþi de vârsta
conceperii unui copil, dar Dumnezeu ªi-a
împlinit în mod miraculos promisiunea
aducând viaþã chiar ºi din pântecele steril al
Sarei (cf. Rom. 4:18-21).

b. Interpretarea alegoricã (4:24-27)
Pentru a sublinia contrastul dintre Lege

ºi har, Pavel a folosit întâmplãrile istorice de
mai sus ca pe o alegorie, adicã le-a conferit
celor douã mame sensuri simbolice (allçgor-
oumena). El nu a negat în nici un fel sensul
literal al întâmplãrilor din viaþa lui Avraam,
dar a afirmat cã evenimentele din viaþa lui,
mai ales conceperea celor doi fii, aveau ºi un
sens suplimentar. Astfel el a fãcut o compara-
þie între naraþiune ºi conflictul dintre iudaism
ºi creºtinism.

(Aceastã alegorie este total diferitã de
practica „interpretãrii alegorice“ — folositã
de Origen, Augustin ºi mulþi alþii de-a lungul
secolelor ºi pânã astãzi — prin care faptele
istorice sunt considerate inferioare ºi mai
puþin importante, iar sensurile ascunse, fãrã
legãturã cu textul, sunt considerate mult mai
importante.)

4:24. În primul rând, apostolul a vorbit
despre douã legãminte. Unul, cel mozaic,
ºi-a avut originea pe muntele Sinai. Cei care
se aflau sub acest legãmânt erau pentru ro-
bie. Aºa cum Agar a dat naºtere unui rob, ºi
Legea dã naºtere la robi. Aici Pavel se aº-
teaptã de la cititorii lui sã înþeleagã ºi sã ref-
lecteze la referinþa implicitã la legãmântul
avraamic, al harului, reprezentat de Sara care,
prin promisiunea lui mesianicã, a dat naºtere
unor copii liberi.

4:25-26. În continuare Pavel s-a referit la
douã Ierusalime. Agar mai reprezenta ºi
„Ierusalimul“, oraºul din primul secol, un
oraº subjugat Romei ºi aflat în robie faþã de
Lege. Sara, pe de altã parte, reprezintã
Ierusalimul cel de sus… mama tuturor
copiilor harului. Acest oraº ceresc, care va
coborî într-o zi pe pãmânt (cf. Apoc. 21:2),
este acum „cetatea Dumnezeului celui viu“
(cf. Evr. 12:22), casa credincioºilor din toate
timpurile care au plecat dincolo.
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4:27. Citatul din Isaia 54:1 profeþea
schimbarea sorþii Israelului, pe care Pavel a
aplicat-o istoriei Sarei. Israelul dinaintea
captivitãþii babiloniene se aseamãnã cu o
femeie cu bãrbat. Femeia „stearpã“ era Isra-
elul în captivitate. Femeia care naºte „copii“
în numãr mai mare poate reprezenta Isra-
elul restaurat în þarã dupã exil, dar  mai ales
exemplificã binecuvântãrile din mileniu.
Pavel a aplicat acest pasaj (nu a afirmat cã a
fost împlinit) în acest context în cazul Sarei,
care, deºi înainte nu puteau avea copii, a fost
apoi binecuvântatã cu un copil ºi urma sã
aibã o descendenþã mai numeroasã decât
Agar.

c. Aplicaþia personalã (4:28-31)
Aplicând adevãrul exemplului biblic,

Pavel a fãcut trei comparaþii.
4:28. În primul rând, Pavel a comparat

naºterea lui Isaac cu naºterea creºtinilor. La
fel cum „Isaac“ a avut o naºtere supranaturalã
ºi s-a nãscut în urma unei promisiuni, tot aºa
fiecare credincios a avut parte de o naºtere
supranaturalã (Ioan 3:3, 5) ºi este beneficiarul
promisiunii mântuirii (Gal. 3:9, 22, 29). Fiind
copii ai fãgãduinþei creºtinii sunt o categorie
distinctã ºi nu trebuie sã trãiascã ca niºte
copii ai robiei.

4:29. În al doilea rând, apostolul a com-
parat persecuþia la care a fost supus Isaac de
cãtre Ismael cu opoziþia învãþãtorilor falºi
împotriva credincioºilor. Avraam a sãrbãtorit
înþãrcarea lui Isaac. Cu acea ocazie, Ismael
ºi-a bãtut joc de Isaac, râzând ºi luându-l în
derâdere pe fratele lui mai mic, fiind fratele
mai mare, ºi presupunând cã el va moºteni
averea tatãlui sãu (cf. Gen. 21:8-9). Aceastã
animozitate veche a fost perpetuatã de cãtre
cele douã popoare care au provenit din cei
doi fii ai lui Avraam ºi poate fi regãsitã în
tensiunile actuale dintre arabi ºi israelieni.
Pavel i-a asemãnat pe iudaizatori cu Ismael,
fiind oameni nãscuþi din propriul efort lega-
list; apostolul i-a acuzat cã continuã sã-i
persecute pe adevãraþii credincioºi care s-au
nãscut prin Duhul. Cu puþine excepþii, perse-
cuþiile la care a fost supus Pavel au provenit
de la evrei, oamenii aflaþi sub robia Legii.

4:30. În al treilea rând, Pavel a comparat
acþiunea lui Avraam cu obligaþiile galatenilor.
Când Sara a vãzut cã Ismael îl batjocoreºte
pe Isaac, i-a cerut lui Avraam sã o alunge pe
roabã ºi pe fiul ei pentru ca Ismael sã nu
devinã moºtenitor împreunã cu Isaac. Iar
Dumnezeu a îndeplinit cererea Sarei (cf.
Gen. 21:10, 12). Acest lucru le-a adus aminte

cititorilor cã cel care respectã Legea nu poate
moºteni binecuvântãrile familiei lui Dumne-
zeu ºi a reprezentat de asemenea un îndemn
la excomunicarea iudaizatorilor ºi a celor
care au acceptat doctrinele false. Rãmâne o
incompatibilitate fundamentalã între Lege ºi
har, între o religie întemeiatã pe fapte ºi o
religie întemeiatã pe credinþã.

4:31. În concluzie, Pavel a afirmat cã ga-
latenii credincioºi nu erau copiii celei roabe
care a fost alungatã ºi cãreia i-a fost refuzatã
moºtenirea. Dimpotrivã, toþi credincioºii sunt
copiii femeii slobode, „moºtenitori ai lui
Dumnezeu ºi împreunã moºtenitori cu
Hristos“ (Rom. 8:17).

IV. Practic: o apãrare a libertãþii 
creºtine (5:1-6:10)

Dupã ce a apãrat atât autoritatea sa de
apostol cât ºi doctrina justificãrii prin cre-
dinþã, Pavel a trecut la apãrarea libertãþii
creºtine. Îi va duce învãþãtura lui Pavel pe
galateni la o viaþã de fãrãdelegi sau la o viaþã
sfântã? Viaþa creºtinã este prezentatã drept o
viaþã trãitã aparte de Lege, o viaþã aparte de
toleranþa faþã de pãcat, o viaþã trãitã dupã
Duhul ºi o viaþã de slujire.

A. O viaþã aparte de Lege (5:1-12)
1. ÎNTOARCEREA LA LEGE ÎNSEAMNÃ 

ANULAREA HARULUI (5:1-2)
5:1. Acest verset rezumã capitolul 4, în

care tema este robia ºi libertatea. De aseme-
nea scopul lui este introducerea capitolului 5.
Pavel a afirmat cã Hristos (în NIV ºi în GBV
ultima propoziþie din v. 4:31 face parte din
5:1 — n.tr.) este marele Eliberator care i-a
izbãvit pe credincioºi din robie. Apoi apos-
tolul i-a îndemnat pe galateni: Rãmâneþi…
tari (cf. 1 Cor. 16:13; Fil. 1:27; 4:1; 1 Tes. 3:8;
2 Tes. 2:15) în aceastã libertate, pentru cã,
fiind eliberaþi de sub jugul robiei pãgânis-
mului, ei se aflau în pericolul de a deveni
robii Legii mozaice.

5:2. Referindu-se la primul exemplu de
înrobire faþã de Lege, circumcizia, Pavel i-a
avertizat în modul cel mai serios pe galatenii
care erau înclinaþi sã se supunã acestui ritual.
Dacã s-ar fi circumcis, acest lucru ar fi
însemnat cã ei încercau sã obþinã neprihã-
nirea prin fapte ºi Pavel a afirmat: Hristos nu
vã va folosi la nimic. Afirmaþia lui Pavel nu
înseamnã cã el condamna ritualul ca atare,
pentru cã el l-a circumcis pe Timotei (în
Galatia), astfel încât tânãrul sã aibã un teren
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de lucru mai mare (Fapte 16:1-3). Dar Pavel
se opunea cu toatã vigoarea teologiei iudaice
care insista asupra faptului cã tãierea îm-
prejur era o condiþie necesarã a mântuirii.
Oricine se tãia împrejur pentru acest motiv
adãuga la credinþã faptele ºi demonstra cã nu
are credinþa mântuitoare în Hristos.

2. ÎNTOARCEREA LA LEGE ÎL FACE PE 
OM DATOR (5:3)
5:3. Pe lângã faptul cã întoarcerea la

Lege distruge harul, ea mai creeazã ºi obli-
gaþii noi: un om este dator sã împlineascã
toatã Legea. Legea este o unitate ºi dacã un
om se supune oricãrei pãrþi a Legii pentru a se
justifica, el era „dator“ faþã de întregul cod de
obligaþii ºi blesteme (cf. 3:10; Iac. 2:10).

3. ÎNTOARCEREA DE LA LEGE 
ÎNSEAMNÃ CÃDEREA DIN HAR (5:4-6)
5:4. Întoarcerea la Lege ºi acceptarea cir-

cumciziei ca o faptã meritorie are implicaþii
grave pe care galatenii sunt chemaþi sã le ia în
considerare. Orice om care doreºte sã fie jus-
tificat prin Lege s-a despãrþit (katçrgçthçte)
de Hristos, adicã o astfel de persoanã nu mai
trãia în sfera în care lucreazã Hristos.
Traducerea KJV este foarte bunã: „Hristos a
devenit fãrã efect pentru voi.“ În plus, a spus
Pavel, el a cãzut din har. Problema aici nu
este posibila pierdere a mântuirii, pentru cã
„harul“ la care se face referinþã aici nu este
mântuirea ca atare, ci o metodã a mântuirii
(cf. 2:21 în care o cale prin „Lege“ este men-
þionatã drept o cale care nu duce la Hristos).
Dacã galatenii vor accepta circumcizia drept
condiþie a mântuirii vor renunþa la sistemul
harului în favoarea sistemului Legii mozaice.
Aceeaºi eroare se repetã ºi astãzi atunci când
un credincios pãrãseºte o Bisericã în care se
predicã mântuirea prin har ºi prin credinþã ºi
se alãturã unei Biserici care susþine cã mân-
tuirea depinde de pocãinþã, de mãrturisire, de
credinþã, de botez ºi de calitatea de membru
al Bisericii.

5:5. Spre deosebire de legaliºti, adevã-
raþii credincioºi prin credinþã (nu prin fapte)
„aºteaptã“ (apekdechometha; apare de ºapte
ori în NT cu referire la întoarcerea lui
Hristos: Rom. 8:19, 23, 25; 1 Cor. 1:7; Gal.
5:5; Fil. 3:20; Evr. 9:28) împlinirea deplinã  a
mântuirii lor (cf. Rom. 8:18-25). Atunci
nãdejdea neprihãnirii va fi împlinitã în mod
deplin (cf. 1 Pet. 1:3-4, 13). La venirea lui
Hristos credincioºii vor îndeplini în mod
perfect toate cerinþele voii lui Dumnezeu.
Neprihãnirea interioarã ºi juridicã iniþiatã la

justificare se va transforma într-o neprihã-
nirea exterioarã la glorificare. Dumnezeu va
recunoaºte atunci în mod public faptul cã îi
acceptã pe deplin pe toþi credincioºii.

5:6. Cãci pentru cei care sunt în Isus
Hristos, aflându-se în adevãrata sferã a mân-
tuirii, nici tãierea împrejur, nici lipsa ei nu
are vreo semnificaþie (cf. 3:28; 6:15). Ceea ce
conteazã este credinþa care lucreazã prin
dragoste (cf. 5:13). Cu toate cã mântuirea
este prin credinþã, fãrã fapte, credinþa care
este autenticã se manifestã prin fapte fãcute
„prin dragoste“ (cf. Ef. 2:10; Iac. 2:14-18).

4. ÎNTOARCEREA LA LEGE ÎMPIEDICÃ 
PROGRESUL CREDINCIOªILOR (5:7-10)
5:7. Folosind o metaforã îndrãgitã, Pavel

a prezentat experienþa galatenilor drept o
„alergare“ (cf. 1 Cor. 9:24-26; 2 Tim. 4:7). Ei
au început bine cursa lor, dar cineva le-a tãiat
calea, încetinindu-le progresul ºi fãcându-i sã
se poticneascã. Cu toate cã mulþi învãþãtori
falºi le-au creat probleme galatenilor, pronu-
mele singular cine se referã la conducãtorul
iudaizatorilor. Rezultatul a fost cã aceºti
credincioºi nu mai ascultau de adevãr, ci
încercau sã-ºi încheie alergarea prin propriile
eforturi legaliste, nu prin credinþã.

5:8-10. O astfel de învãþãturã falsã pe
care galatenii erau pe cale sã o îmbrãþiºeze nu
provenea de la Dumnezeu care i-a chemat (cf.
1:16). El i-a chemat prin har ºi la har. Ei erau
acum atraºi de alte voci, ca sã urmeze o
evanghelie falsã. Iar pentru ca nimeni sã nu
creadã cã apostolul exagereazã lucrurile, el
citeazã un proverb (5:9) care spune cã învã-
þãtura falsã se întinde ca un aluat ºi pãtrunde
peste tot. Poate cã oamenii convertiþi la
aceastã învãþãturã falsã erau puþini, dar cre-
dincioºii trebuiau sã fie atenþi pentru ca
eroarea sã nu afecteze întreaga Bisericã.
Implicaþia lui Pavel mai poate fi aceea cã o
uºoarã deviere de la adevãr putea distruge
întregul sistem. De exemplu, dacã tãierea
împrejur era consideratã o condiþie a mân-
tuirii, întregul sistem al harului va cãdea. Dar
Pavel era optimist în privinþa rezultatului. El
avea încrederea cã galatenii îi vor împãrtãºi
concepþiile ºi cã liderul învãþãtorilor falºi, a
cãrui identitate îi era necunoscutã lui Pavel,
va avea parte de judecata cuvenitã.

5. ÎNTOARCEREA LA LEGE 
ÎNDEPÃRTEAZÃ PRICINA DE
POTICNIRE A CRUCII (5:11-12)
5:11. Se pare cã Pavel era acuzat cã încã

predica tãierea împrejur. Cu siguranþã cã
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înainte de convertirea sa el a proclamat zelos
circumcizia ºi Legea ºi este uºor de înþeles cã
atitudinea apostolului putea fi interpretatã
drept favorabilã circumciziei. Pavel a con-
traatacat cu o întrebare simplã: de ce mai era
prigonit de iudaizatori dacã predica acelaºi
mesaj cu al lor? Dacã Pavel ar fi predicat cir-
cumcizia, pricina de poticnire (skandalon,
„piatrã de poticnire“; cf. 1 Cor. 1:23) a crucii
ar fi încetat sã mai existe în lucrarea sa. Dar
nu s-a întâmplat aºa pentru cã oamenii con-
siderau ºi acum mesajul evangheliei care
afirma totala incapacitate a omului de a con-
tribui cu ceva la mântuirea sa drept o piatrã
de poticnire. Astfel crucea a marcat sfârºitul
sistemului Legii ºi a fãcut ca tãierea împrejur
ºi ascultarea de Legea mozaicã sã nu mai fie
necesare.

5:12. Vorbind din profunda sa preocu-
pare faþã de evanghelia harului lui Dumne-
zeu, Pavel a folosit o expresie severã. El a
dorit ca iudaizatorii, cei care susþineau cu
atâta entuziasm circumcizia, sã fie „schilo-
diþi“ („a tãia de tot“, GBV) pânã la capãt ºi sã
se castreze singuri, aºa cum procedau preoþii
pãgâni ai cultului Cibelei din Asia Micã.
Poate cã impotenþa fizicã rezultatã se referea
la dorinþa lui Pavel ca ei nu sã mai poatã face
noi convertiþi. Deºi circumcizia fusese odi-
nioarã semnul legãmântului în Israel, acum
nu mai avea o semnificaþie religioasã mai
mare decât oricare alt ritual prin care pãgânii
antici se tãiau ºi îºi fãceau semne pe corp.

B. O viaþã fãrã toleranþã faþã de pãcat 
(5:13-15)
5:13-14. În versetul 1 Pavel a vorbit des-

pre libertatea creºtinului ºi a avertizat asupra
pericolului alunecãrii în robie. Aici apostolul
le-a amintit credincioºilor despre libertatea
lor în Hristos ºi i-a avertizat în legãturã cu
transformarea ei într-un prilej pentru pãcãtu-
ire. Mai exact, el i-a avertizat pe galateni sã
nu îºi foloseascã libertatea ca „bazã de opera-
þiuni“ pentru pãcat, care îºi poate face astfel
un cap de pod în sufletul lor. În loc ca liber-
tatea sã fie folositã pentru pofte, scopul real
va trebui sã fie a trãi în dragoste. În loc sã se
afle în robia Legii sau a „firii pãmânteºti“,
galatenilor li se cerea sã fie robi unii altora.
(„Firea pãmânteascã“ este o trad. adecvatã
a gr. sarx, folosit de Pavel în acest sens de
ºapte ori în Gal. 5:13, 16-17 [de trei ori], 19,
24; 6:8.)

Dupã ce a vorbit despre douã forme
împovãrãtoare ºi teribile de robie care trebuie
evitate, Pavel a recomandat o altã formã de

robie, care era beneficã, robia dragostei reci-
proce. În favoarea acestei robii el a citat din
Leviticul 19:18, afirmând cã toatã Legea era
rezumatã într-o singurã poruncã, „iubirea“
aproapelui. Isus a afirmat acelaºi adevãr
(Mat. 22:39; Luca 10:25-28). Dar Pavel a
dorit, de asemenea, sã arate cã dragostea
creºtinã este „împlinirea“ sau „îndeplinirea“
Legii. Apostolul dezvoltã acest subiect în
Romani 13:8-10.

5:15. Faptul cã o astfel de dragoste are
nevoie sã fie exprimatã în mod reciproc în
Bisericile galatenilor este afirmat clar aici.
Drept rezultat al activitãþii învãþãtorilor falºi
Biserica era dezbinatã ºi angajatã într-o
ceartã aprinsã. Urmaºii legaliºtilor ºi cei care
au rãmas statornici se „muºcau“ ºi se „mân-
cau“ unii pe alþii. Acest lucru era departe de
idealul biblic al credincioºilor care locuiau
într-o unitate plinã de dragoste ºi reprezenta
un pericol care ameninþa Bisericile, anume
acela al distrugerii, adicã pierderea mãrturiei
lor individuale ºi colective.

C. O viaþã conform Duhului (5:16-26)
1. VICTORIA PROMISÃ ASUPRA 

PÃCATULUI (5:16-18)
5:16. Reacþia normalã faþã de abuzurile

prezentate în versetele anterioare este de a
„umbla“ cârmuiþi de Duhul. Verbul peripa-
teite este la imperativ prezent ºi se traduce
literal prin „continuaþi sã umblaþi“. În timp ce
un credincios umblã prin viaþã, el trebuie sã
depindã de Duhul Sfânt care locuieºte în el ca
sã fie cãlãuzit ºi sã primeascã putere. Dar
Duhul nu acþioneazã automat în inima credin-
ciosului. El aºteaptã ca oamenii sã fie depen-
denþi de El. Când un creºtin se abandoneazã
în stãpânirea Duhului, promisiunea este cã el
nu va „împlini“ (telesçte, „a completa, a îm-
plini“) sub nici o formã poftele firii pãmân-
teºti. Astfel, deºi nici un credincios nu va fi
întregime liber în viaþa aceasta de dorinþele
rele care provin din natura lui umanã cãzutã,
el nu trebuie sã capituleze în faþa lor, ci poate
sã experimenteze victoria cu ajutorul Duhu-
lui.

5:17. Pavel a explicat în continuare
nevoia de a trãi viaþa sub controlul ºi prin
puterea Duhului. Explicaþia este cã fiecare
creºtin are douã naturi, firea pãmânteascã,
primitã la naºtere, moºtenitã de la Adam cel
cãzut, ºi o naturã nouã primitã la regenerare
când respectivul creºtin a devenit pãrtaº
naturii divine (cf. 2 Pet. 1:4). Ambele naturi
au dorinþe, una dorind rãul, cealaltã dorind
sfinþenia. Aºadar ele sunt lucruri potrivnice
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unele altora ºi rezultatul poate fi de a-l îm-
piedica pe credincios sã facã ceea ce ar trebui
sã facã. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt blo-
cheazã, atunci când I se permite acest lucru,
dorinþele pãcãtoase ale firii. (Unii susþin con-
cepþia cã fiecare credincios este o persoanã
nouã, care mai are încã natura veche cãzutã,
dar fãrã sã aibã natura nouã. Alþii preferã sã
defineascã „naturã“ drept capacitate, natura
veche având capacitatea de a sluji pãcatul ºi
eul, iar natura nouã având capacitatea de a-L
servi pe Dumnezeu ºi sfinþenia.)

5:18. În rezumat, Pavel a subliniat faptul
cã o viaþã sfântã nu este trãitã sub Lege ci
este o viaþã „cãlãuzitã“ de Duhul. Era impor-
tant pentru galateni sã creadã cã la fel cum
justificarea nu este posibilã prin fapte, nici
sfinþirea nu poate fi obþinutã prin eforturi
umane. Acest lucru nu înseamnã, desigur, cã
un creºtin este total pasiv în ambele cazuri
deoarece credinþa este necesarã — credinþa
în Hristos pentru mântuire ºi în Duhul Sfânt
pentru sfinþire.

2. PERICOLUL ÎN CALEA OBÞINERII 
VICTORIEI ASUPRA PÃCATULUI 
(5:19-21)
Deoarece creºtinul are aceeaºi naturã pã-

cãtoasã pe care a avut-o înainte de mântuire,
el poate cãdea pradã pãcatelor produse de
acea naturã dacã nu trãieºte prin Duhul.

5:19. Apostolul a afirmat cã pãcatele firii
sunt cunoscute, acest lucru însemnând fie,
aºa cum sugereazã unii, cã ele sunt publice ºi
nu pot fi ascunse, fie, mai corect, cã, deoarece
unele pãcate sunt particulare, ele sunt pro-
dusul firii pãmânteºti ºi nu a naturii noi în
care locuieºte Duhul Sfânt. Pãcatele enume-
rate sunt considerate de obicei împãrþite în
patru categorii. Prima categorie cuprinde trei
pãcate de naturã sexualã. (În NIV „prea-
curvia“ ºi „curvia“ sunt reprezentate printr-o
singurã expresie: „imoralitate sexualã“ —
n.tr.) Preacurvia (porneia) este termenul din
care provine „pornografia“. Porneia se referã
la oricare ºi la toate formele de relaþii sexuale
ilegitime. Curvia (akatharsia) este un ter-
men larg care se referã la necurãþia moralã
manifestatã prin gânduri, cuvinte ºi fapte (cf.
Ef. 5:3-4). Necurãþia (aselgeia) are conotaþia
unei manifestãri deschise, fãrã ruºine ºi
obraznice a acestor lucruri rele (cf. 2 Cor.
12:21, unde apar aceleaºi cuvinte; aselgeia
este inclusã în Rom. 13:13).

5:20. Dupã pãcatele sexuale, Pavel
citeazã douã pãcate religioase. Închinarea la
idoli cuprinde închinarea în faþa zeilor pãgâni

ºi, din cauza menþionãrii ei imediat dupã
pãcatele sexuale, aici se include ºi prostituþia
femininã ºi masculinã, care fãcea parte din
multe religii pãgâne. Vrãjitoria este traduce-
rea cuvântului grecesc pharmakeia din care
provine cuvântul „farmacie“. În timpurile
antice închinarea în faþa puterilor rele era
însoþitã de folosirea drogurilor pentru crearea
unor stãri de transã. Acest viciu va predo-
mina ºi în perioada Necazului cel Mare (cf.
Apoc. 9:21; 18:23).

Sunt enumerate apoi opt rele sociale
(ultimul în Gal. 5:21). Vrãjbile (echthrai)
denotã în principal un sentiment de antago-
nism dintre grupuri. Certurile (eris) repre-
zintã rezultatul natural al „certurilor“ ºi a
constituit fãrã îndoialã o problemã în Biserica
galatenilor. Zavistiile (zçlos; în NIV cuvân-
tul este trad. „gelozie“) se referã nu la gelozia
sfântã, ci la cea egoistã. (Aceste douã cu-
vinte, eris ºi zelos, sunt enumerate de aseme-
nea în Rom. 13:13.) Mâniile (thymoi) sau
izbucnirile de furie sunt de obicei rezultatul
unei gelozii care mocneºte. Neînþelegerile
(eritheiai; „ambiþii egoiste, NIV — n.tr.)
reprezintã o atitudine de slãvire de sine care
se manifestã prin eforturile de a te afla înain-
tea lor fãrã a þine seama de ei (cf. Fil. 2:3).
Desbinãrile (dichostasiai) ºi certurile de
partide (haireseis) se referã la ceea ce se
întâmplã atunci când oamenii se ceartã din
cauza personalitãþii, producând diviziuni
dureroase.

5:21. Pizmele (phtonoi) se referã la sen-
timente rele, dorinþa pãcãtoasã de a poseda
ceva ce aparþine altora. Astfel natura pãcã-
toasã este consideratã responsabilã pentru
întreruperea relaþiilor interpersonale din
familii, Biserici ºi din societate.

Douã pãcate asociate alcoolului (cuvân-
tul uciderile este omis din unele ms. — GBV,
marg. — n.tr.) fac parte din a patra categorie
de pãcate. Beþiile (methai) se referã la
folosirea excesivã de bãuturi tari , iar
îmbuibãrile (kômoi) se referã probabil la
petrecerile la care se consumau mari cantitãþi
de alcool, care erau închinate lui Bachus, zeul
vinului. În cele din urmã, pentru a arãta cã
aceastã listã este doar reprezentativã, nu
exhaustivã, Pavel a adãugat cuvintele: ºi alte
lucruri asemãnãtoare cu acestea.

Apoi apostolul i-a avertizat solemn pe
galateni, aºa cum a fãcut-o când s-a aflat în
mijlocul lor, cã cei ce fac astfel de lucruri,
care se complac în mod obiºnuit în aceste
pãcate ale firii nu vor moºteni Împãrãþia lui
Dumnezeu. Prin acest lucru nu se afirmã cã
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un creºtin îºi pierde mântuirea dacã cade
într-un pãcat al firii, ci se spune cã o persoanã
care trãieºte continuu la acest nivel de
corupþie moralã dã dovadã cã nu este copilul
lui Dumnezeu.

3. PUTEREA PENTRU VICTORIA ASUPRA 
PÃCATULUI (5:22-23)
5:22-23. Aici existã un contrast izbitor.

Aºa cum aratã versetul 16, credinciosul nu
trebuie sã manifeste faptele firii pãmânteºti.
În loc de acest lucru, prin puterea Duhului, el
poate manifesta nouã haruri care sunt prezen-
tate acum. Este important sã observãm cã
roada despre care este vorba nu este produsã
de un credincios, ci este roada Duhului care
lucreazã printr-un creºtin care se aflã într-o
unitate vitalã cu Hristos (cf. Ioan 15:1-8).
Cuvântul „roadã“ este la singular, ceea ce
aratã cã aceste calitãþi formeazã o unitate ºi
astfel toate trãsãturile trebuie sã se manifeste
într-un credincios care trãieºte sub controlul
Duhului. În ultima instanþã, aceastã „roadã“
este pur ºi simplu viaþa lui Hristos trãitã
într-un creºtin. Textul ne mai aratã metoda
prin care Hristos ia chip într-un credincios
(cf. 2 Cor. 3:18; Fil. 1:21).

Primele trei virtuþi sunt mentalitãþi a cã-
ror sursã este Dumnezeu. Dragostea (agapç)
este prezentatã prima pentru cã este temelia
tuturor celorlalte haruri. Dumnezeu este
dragoste ºi iubeºte lumea (cf. 1 Ioan 4:8; Ioan
3:16). O astfel de dragoste plinã de sacrificiu
care L-a trimis pe Hristos sã moarã pentru
pãcãtoºi este dragostea pe care o manifestã
credincioºii care sunt controlaþi de Duhul.
Bucuria (chara) este o stare de bucurie pro-
fundã ºi durabilã care le-a fost promisã celor
care rãmân în Hristos (cf. Ioan 15:11). Ea nu
depinde de circumstanþe pentru cã rãmâne
sub controlul suveran al lui Dumnezeu care
conduce toate lucrurile (cf. Rom. 8:28).
Pacea (eirçnç) este tot un dar al lui Hristos
(cf. Ioan 14:27). Este o odihnã ºi o liniºte
interioarã, chiar ºi în circumstanþe adverse;
ea depãºeºte puterea de înþelegere umanã (cf.
Fil. 4:7).

A doua triadã se manifestã prin acþiuni
îndreptate spre alþii, consolidate de dragoste,
bucurie ºi pace. Îndelunga rãbdare (makro-
thymia) este capacitatea de a rezista provo-
cãrilor (cf. 2 Cor. 6:6; Col. 1:11; 3:12). Nu se
gândeºte la rãzbunare chiar ºi atunci când
existã o comportare nedreaptã împotriva ei.
Bunãtatea (chrçstotçs) înseamnã bunãvoinþã
în acþiune aºa cum a arãtat Dumnezeu faþã   de
oameni. Deoarece Dumnezeu este bun cu

pãcãtoºii (cf. Rom. 2:4; Ef. 2:7), un creºtin
trebuie sã manifeste aceeaºi virtute (cf. 2 Cor.
6:6; Col. 3:12). Facerea de bine (agathô-
synç) poate fi consideratã atât o integritate a
sufletului cât ºi o acþiune îndreptatã spre
binele altora chiar ºi atunci când aceºtia nu
meritã.

Ultimele trei haruri determinã modul ge-
neral de comportament al credinciosului care
este cãlãuzit de Duhul. Credincioºia (pistis)
este calitatea care face o persoanã sã fie
demnã de încredere, de nãdejde, cum a fost
slujitorul credincios din Luca 16:10-12.
Blândeþa (prautçs) desemneazã un om care
este supus Cuvântului lui Dumnezeu (cf. Iac.
1:21) ºi care este sensibil faþã de alþii atunci
când trebuie aplicatã o mãsurã disciplinarã
(cf. „duhul blândeþii“ din Gal. 6:1; 1 Cor.
4:21; ºi „blândeþe“ din 2 Tim. 2:25; Ef. 4:2;
Col. 3:12; 1 Pet. 3:15). Înfrânarea poftelor
(enkrateia; acest substantiv este folosit în NT
numai aici ºi în Fapte 24:25 ºi în 2 Pet. 1:6)
denotã controlul de sine ºi se referã fãrã îndo-
ialã la învingerea impulsurilor firii pãmân-
teºti prezentatã mai înainte. Nimeni nu poate
avea aceastã calitate fãrã puterea Duhului lui
Dumnezeu (cf. Gal. 5:16). Ca o afirmaþie
rezumativã de final, Pavel a afirmat aici cã nu
existã interdicþii (lit., nu este lege) împotri-
va acestor virtuþi. Printr-o litotã (o afirmaþie
care spune mai puþin decât în realitate), el
spune cã este evident cã nimeni nu face legi
împotriva oamenilor care practicã aceste
lucruri.

4. ASIGURAREA VICTORIEI ASUPRA 
PÃCATULUI (5:24-26)
5:24. Apoi Pavel a afirmat despre credin-

cioºi (cei ce sunt ai lui Hristos Isus) cã nu
trebuie sã rãspundã favorabil faþã de firea
pãmânteascã, ºi aceasta deoarece ei au rãs-
tignit firea pãmânteascã. Aici nu este vorba
de autocrucificare sau automortificare, ci de
faptul cã prin intermediul botezului Duhului
Sfânt creºtinii s-au identificat cu Hristos în
moartea ºi în învierea Sa. Pavel a afirmat cã
aceasta a fost experienþa sa (cf. 2:20) ºi este
experienþa tuturor credincioºilor (cf. Rom.
6:1-6; Col. 2:11; 3:9). Deºi crucificarea
împreunã cu Hristos a avut loc potenþial la
cruce, ea devine efectivã pentru credincioºi
atunci când ei sunt convertiþi. Acest lucru nu
înseamnã cã natura lor pãcãtoasã este eradi-
catã atunci ºi nici mãcar cã este fãcutã inac-
tivã, ci înseamnã cã a fost judecatã, un lucru
pe care credincioºii trebuie sã-l considere
adevãrat (cf. Rom. 6:11-12). Deci victoria
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împotriva naturii pãcãtoase cu patimile ºi
poftele ei a fost asiguratã de Hristos în moar-
tea Sa. Credinþa trebuie sã-ºi însuºeascã în
mod continuu acest adevãr. În caz contrar,
credinciosul va fi permanent ispitit sã încerce
sã-ºi asigure victoria prin efort personal.

5:25-26. Pavel le-a amintit galatenilor
cã, pe lângã judecata divinã împotriva naturii
pãcãtoase, existã ºi o putere care li se oferã în
persoana Duhului Sfânt. Duhul a fost cel care
i-a fãcut pe credincioºi vii prin regenerare (cf.
Ioan 3:5-6), astfel încât ei sunt îndemnaþi:
umblãm (stoichômen, apare ºi în 6:16) prin
Duhul. Umblarea creºtinã a fiecãruia trebuie
sã se conformeze pas cu pas cãlãuzirii ºi
puterii Duhului, pentru ca sã nu umblãm
dupã o slavã deºartã, întãrâtându-ne unii
pe alþii, ºi pizmuindu-ne unii pe alþii. Cele
douã trãsãturi menþionate sunt caracteristice
umblãrii în firea pãmânteascã (cf. 5:19-21) ºi
pot fi o indicaþie cã în Bisericile galatenilor
au existat dezbinãri produse de eroarea
iudaizatorilor (cf. v. 15).

D. O viaþã de slujire (6:1-10)
Un credincios este liber faþã de Legea lui

Moise ºi posedã libertatea în Duhul, dar el
trebuie totuºi sã îndeplineascã legea lui
Hristos, ºi acest lucru este posibil numai prin
puterea Duhului. O astfel de viaþã înseamnã
slujirea cu sacrificiu a creºtinilor care au pã-
cãtuit, a creºtinilor împovãraþi, a pastorilor-
învãþãtorilor ºi a tuturor oamenilor.

1. A CREªTINULUI CARE A PÃCÃTUIT 
(6:1)
6:1. Pavel se ocupã de cazul ipotetic al

unui creºtin care ar cãdea (prolçmphthç)
deodatã în vreo greºalã, sau, într-o tradu-
cere mai bunã, „ar fi prins de un pãcat“. Ideea
este cã omul fuge de pãcat, dar pãcatul, fiind
mai rapid, îl ajunge din urmã ºi-l prinde.
Douã pasaje aratã cum ar reacþiona legaliºtii
în faþa acestui caz (cf. Ioan 8:3-5; Fapte
21:27-29). Dar creºtinii trebuie sã procedeze
altfel: sã-l ridicaþi (katartizete, un cuvânt
folosit în gr. secularã pentru punerea la loc a
oaselor deplasate ºi în NT pentru repararea
plaselor de pescuit). Sarcina reabilitãrii cre-
ºtinului care a pãcãtuit nu trebuie dusã la
îndeplinire de începãtorii în credinþã, ci de
cei care sunt duhovniceºti, adicã de credin-
cioºii care umblã în Duhul (cf. Gal. 5:16) ºi
sunt maturi în credinþã (cf. 1 Cor. 2:15; Evr.
5:13-14). Mai mult, acest lucru delicat tre-
buie fãcut cu duhul blândeþei (prautçtos; cf.
Gal. 5:22) ºi cu conºtiinþa faptului cã nimeni

nu este imun la cãderea în pãcat (cf. 1 Cor.
10:12).

2. A CREªTINULUI CARE ESTE 
ÎMPOVÃRAT (6:2-5)
6:2. Un creºtin care slujeºte întinde o

mânã de ajutor celor care au sarcini grele
(barç; cf. comentariilor de la v. 5). Cu toate
cã principiul se aplicã tuturor sarcinilor, con-
textul se referã mai ales la sarcinile grele ºi
opresive ale ispitelor ºi cãderilor spirituale.
Deºi „cei spirituali“ trebuie sã-i restaureze pe
cei cãzuþi, toþi credincioºii trebuie sã par-
ticipe prin rugãciune ºi încurajare. Acest
lucru, a scris Pavel, va împlini (anaplçrôsete)
legea lui Hristos, adicã principiul dragostei
(cf. 5:14; Ioan 13:34). 

6:3-4. Dacã un credincios doreºte sã poa-
tã purta sarcinile, trebuie sã renunþe la ceva,
ºi anume la orgoliu, atitudinea care naºte
intoleranþã faþã de greºelile altora ºi îl deter-
minã sã creadã cã el nu poate cãdea în pãcat.
Remediul orgoliului se gãseºte în versetul 4:
fiecare credincios trebuie sã-ºi cerceteze
(dokimazetô; cf. 1 Pet. 1:7) fapta lui. Acest
lucru înseamnã cã, în loc sã se compare cu
alþii (cu privire la alþii), el trebuie sã se ana-
lizeze cu obiectivitate pe sine însuºi ºi reali-
zãrile sale. Atunci va avea cu ce sã se laude
numai în ce-l priveºte pe el, în privinþa
lucrãrii lui Dumnezeu în ºi prin viaþa lui (cf.
Rom. 12:3). Cuvântul grecesc kauchçma,
tradus prin „laude“, înseamnã o înãlþare de
sine, nu o mândrie pãcãtoasã. 

6:5. Creºtinul se testeazã pe sine însuºi
„purtându-ºi“ sarcina lui însuºi. Acest lucru
nu contrazice versetul 2 pentru cã acolo este
vorba de greutãþi foarte mari, zdrobitoare
(barç), pe care un om nu le poate duce fãrã
ajutor. În acest verset este folosit un alt
cuvânt grecesc (phortion) pentru a desemna
bagajul pe care îl avea un soldat aflat în marº.
Este „sarcina“ încredinþatã de Isus urmaºilor
Sãi (cf. Mat. 11:30). Existã anumite respon-
sabilitãþi sau poveri creºtine pe care trebuie sã
le poarte fiecare credincios ºi care nu pot fi
împãrtãºite cu alþii. Isus i-a asigurat pe
ucenicii Sãi cã aceste sarcini sunt uºoare.

3. A PASTORULUI-ÎNVÃÞÃTORULUI 
(6:6-9)
6:6. Fiecare credincios are responsabili-

tatea sã contribuie financiar la sprijinirea pas-
torilor-învãþãtorilor din Bisericã. Probabil cã
iudaizatorii i-au convins pe unii dintre cre-
dincioºi sã-ºi diminueze sprijinul acordat învã-
þãtorilor, un grup special de credincioºi care
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erau angajaþi total în lucrarea aceasta ºi care
erau recompensaþi pentru munca lor (cf. 1 Cor.
9:7-14). Acest concept al dãrniciei voluntare
pentru a asigura existenþa slujitorilor Dom-
nului era unul revoluþionar, pentru cã evreii
erau impozitaþi pentru sprijinirea preoþilor
lor, iar neevreii plãteau taxe, fãceau angaja-
mente etc., pentru a-ºi susþine religia. Îndem-
nul este clar: învãþãtorului care împãrtãºeºte
lucruri bune din Cuvânt, credinciosul
trebuie sã îi facã parte din toate bunurile
lui.

6:7-8. Aceste versete dezvoltã un în-
demn anterior. În primul rând, se dã un aver-
tisment serios: Dumnezeu nu Se lasã sã fie
batjocorit. Nici un om nu poate sã-L batjo-
coreascã (myktçrizetai, lit., „a duce de nas“)
pe Dumnezeu a cãrui regulã: Ce seamãnã
omul, aceea va ºi secera este imuabilã. Fie-
care semãnãtor decide cum îi va fi recolta.
Dacã cineva seamãnã în firea lui pãmân-
teascã, adicã îºi cheltuieºte banii pentru a-ºi
satisface firea pãmânteascã, va secera o re-
coltã care va fi datã uitãrii. Pe de altã parte,
dacã el îºi foloseºte fondurile pentru a sprijini
lucrarea Domnului, sau seamãnã în Duhul
ceea ce va duce la creºterea lui spiritualã, va
secera o recoltã veºnicã. Cu toate cã este
legitimã o aplicaþie mai largã a principiului,
este evident cã Pavel se referã în primul rând
la sprijinul financiar al lucrãtorilor creºtini
din bisericile galatenilor.

6:9. Dar creºtinii se pot descuraja în
privinþa recoltei spirituale pentru cã recolta
apare deseori peste mult timp. În faþa acestei
realitãþi, apostolul i-a îndemnat pe galateni:
Sã nu obosim sau sã nu „cãdem“ de obosea-
lã, pentru cã vom secera cu siguranþã. (Pavel
s-a inclus pe sine însuºi pentru cã, fãrã îndo-
ialã, s-a gândit la propriile eforturi pentru
creºtinii galateni, care i-au adus atât de multã
frustrare.) Recolta va avea loc la vremea
potrivitã a lui Dumnezeu, ea putând fi par-
þialã în viaþa aceasta, dar deplinã în viaþa
viitoare în faþa scaunului de judecatã al lui
Hristos.

4. A TUTUROR OAMENILOR (6:10)
6:10. Creºtinii au responsabilitatea de a

face bine faþã de toþi atunci când se prezintã
ocaziile. Când Isus a hrãnit cei cinci mii de
oameni, la masã au participat ºi oameni mân-
tuiþi, ºi oameni nemântuiþi. Deci bunãvoinþa
creºtinilor nu trebuie restrânsã, deºi credin-
cioºii au prioritate. La fel ca într-un cãmin,
mai întâi sunt împlinite nevoile familiei, apoi
cele ale vecinilor.

Deci, acest pasaj vorbeºte clar despre
responsabilitatea socialã a creºtinilor, dar
trebuie observat cã apostolul se adreseazã
creºtinilor individuali. Biserica nu este o orga-
nizaþie socialã, cu toate cã, în mod individual,
creºtinii au sarcina de a lucra în acest sens,
conform posibilitãþilor fiecãruia ºi ocaziilor
pe care le întâlnesc (cf. Rom 12:17-21).

V. Încheiere (6:11-18)

Apropiindu-se de sfârºitul Epistolei sale
cãtre Galateni, Pavel a subliniat din nou câte-
va din marile subiecte discutate în scrisoare.
Încheierea conþine atât un rezumat cât ºi o
afirmaþie finalã despre subiectele de care
apostolul era atât de convins.

A. Scrisul personal al lui Pavel (6:11)
6:11. Ajuns la acest punct în epistola sa,

Pavel a luat peniþa din mâna scribului ºi a
scris restul epistolei singur, o practicã pe care
a urmat-o des (cf. 1 Cor. 16:21; Col. 4:18;
2 Tes. 3:17). Slove mari se referã probabil nu
la lungimea epistolei aºa cum au sugerat unii,
ci la mãrimea literelor folosite de Pavel. S-ar
putea ca Pavel sã fi scris încheierea cu majus-
cule dupã ce restul epistolei fusese scrisã cu
litere mici. Cu toate cã s-a sugerat de multe
ori cã el a procedat aºa pentru cã avea un
defect de vedere, este mai probabil cã, dat
fiind tonul epistolei, apostolul a dorit ca ast-
fel sã sublinieze din nou, pentru ultima oarã,
mesajul sãu.

B. Adversarii lui Pavel (6:12-13)
6:12-13. În rezumat, iudaizatorii care

insistau asupra faptului cã tãierea împrejur
este necesarã pentru mântuire (cf. Fapte 15:1)
(1) cãutau sã placã oamenilor (cf. Gal. 1:10),
umblând dupã plãcerea oamenilor; (2) se
temeau de persecuþie (6:12b); (3) doreau sã
se laude cu numãrul galatenilor pe care spe-
rau sã-i convingã sã accepte circumcizia ca
ritual religios prin care obþineau favoarea lui
Dumnezeu (v. 13). Legaliºtii ºtiau cã împo-
trivirea faþã de cruce va scãdea dacã ei pro-
povãduiau deschis justificarea prin credinþã
ºi fapte (i.e., circumcizie) ºi dacã puteau
susþine cã au convertit oameni din Galatia la
aceastã concepþie.

C. Lauda lui Pavel (6:14-16)
6:14. Contrastul este evident pentru cã

Pavel a afirmat cã lauda lui era crucea Dom-
nului nostru Isus Hristos. Pentru iudaizatori
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crucea era un motiv de ruºine; pentru Pavel
era motivul laudei. Ei se lãudau în firea pã-
mânteascã; el se lãuda cu Mântuitorul. „Cru-
cea“ vorbeºte despre ispãºirea lui Hristos,
Pavel identificându-se cu crucea (cf. 2:20),
prin care lumea era rãstignitã faþã de Pavel
ºi el era rãstignit faþã de lume. Sistemul
lumii cu toate atracþiile, manifestãrile fireºti
ºi religiile lui bazate pe eforturile umane, au
fost pãrãsite de Pavel. El considera cã lumea
este rãstignitã pe o cruce, ºi lumea, la rândul
ei, îl privea pe Pavel ca ºi cum ar fi fost
rãstignit pe o cruce.

6:15. În contextul crucii lui Hristos ºi a
noii poziþii a credinciosului faþã de lume, nici
un simbol religios exterior sau lipsa lui nu
erau nimic, din punctul de vedere al mântuirii
(cf. 5:6). Singurul lucru care avea importanþã
era de a fi o fãpturã nouã prin naºterea din
nou (cf. 2 Cor. 5:17).

6:16. Pace ºi îndurare de la Dumnezeu
sunt binecuvântãri disponibile celor care trã-
iesc dupã dreptarul acesta, adicã conform
mesajului mântuirii numai prin har prin cre-
dinþã. Aceastã binecuvântare le este fãcutã
credincioºilor galateni ºi evrei. Deºi unii cred
cã Israelul lui Dumnezeu este Biserica, do-
vezile nu sprijinã o astfel de concluzie. În
primul rând, repetarea cuvântului „peste“
aratã cã este vorba de douã grupuri. În al
doilea rând, toate celelalte 65 de apariþii ale
termenului „Israel“ din Noul Testament se
referã la evrei. Deci ar fi ciudat ca Pavel sã
foloseascã cuvântul „Israel“ pentru a se referi
la creºtinii neevrei. În al treilea rând, Pavel
s-a referit în altã parte la douã feluri de
israeliþi: cei credincioºi ºi cei necredincioºi
(cf. Rom. 9:6). Pentru a nu se crede cã Pavel
este antisemit, el ºi-a arãtat prin aceastã
binecuvântare dragostea profundã ºi preocu-
parea pentru adevãratul Israel, adicã evreii
care au venit la Hristos.

D. Binecuvântarea lui Pavel (6:17-18) 
6:17. Chemarea lui Pavel la apostolie ºi

mesajul predicat de el a fost atacat de cãtre
iudaizatori. El a cerut sã se termine necazul
sãu (nimeni sã nu mã mai necãjeascã) ºi a
oferit criticilor drept dovadã finalã semnele
Domnului Isus pe trupul lui. Aceste „sem-
ne“ (stigmata) se referã la semnele de pro-
prietate, cum erau cele prin care erau marcaþi
sclavii ºi animalele. Pavel s-a referit la sem-
nele de pe trupul sãu produse de persecuþie
din cauza lui Hristos (cf. 1 Cor. 4:11; 2 Cor.
4:10-11; 6:5, 9; 11:24-25), pentru cã ele
demonstrau cã este un rob al lui Hristos ºi

nu o persoanã care cautã sã placã oameni-
lor.

6:18. Cuvintele finale de binecuvântare
ale lui Pavel sunt remarcabile. Deºi nici o
salutare ºi nici un cuvânt de adresare perso-
nalã nu scad solemnitatea epistolei, apostolul
a încheiat aºa cum a început, exprimându-ºi
dorinþa profundã ca harul lui Dumnezeu sã
rãmânã peste ei (cf. 1:3).  Un fapt unic este cã
dintre toate epistolele sale, Pavel o încheie
numai pe aceasta amintindu-le cititorilor sãi
de dragostea lui prin aceea cã îi numeºte:
fraþilor. Cum sã nu rãspundã galatenii cu
ascultare la ultimul apel convingãtor ºi tan-
dru al acestei epistole?
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INTRODUCERE

Autorul. Pavel s-a referit de douã ori în
aceastã epistolã la sine însuºi ca autor al cãrþii
(1:1; 3:1). Cu toate acestea, în ultimii ani a
existat o disputã privind paternitatea paulinã
a cãrþii. Unii critici cred cã epistola reflectã
aspecte de vocabular, stil ºi doctrinã care sunt
diferite de cele din alte scrieri ale lui. Deºi
cartea se aseamãnã foarte mult cu Epistola
cãtre Coloseni, criticii susþin cã Efeseni nu
este caracteristicã lui Pavel. Sugestia lor este
cã epistola a fost scrisã de cineva care nu
ºi-a declinat numele, dar a susþinut cã este
Pavel.

Cu toate acestea, teoria pseudonimului
nu este întâlnitã la primii creºtini. De aseme-
nea, aceastã carte este consideratã de mulþi
drept cununa scrierilor lui Pavel. Astfel pare
ciudat ca un ucenic al lui Pavel sã aibã o
capacitate de percepþie teologicã ºi spiritualã
mai mare decât Pavel. Mai mult, Efeseni a
fost acceptatã pe scarã largã ºi fãrã ezitare
în Biserica Primarã drept epistola lui Pavel.
Nu existã motive pentru a respinge faptul cã
Pavel este autorul Epistolei cãtre Efeseni.

Destinatari. Unii cercetãtori cred cã aceastã
epistolã este enciclicã, o scrisoare circularã
care urma sã fie distribuitã mai multor bise-
rici locale nedesemnate din provincia Asia
sau din altã regiune. Acest fapt este susþinut
de douã observaþii: (1) cuvintele „în Efes“
(1:1) nu apar în manuscrisele greceºti alexan-
drine timpurii ºi (2) este ciudat ca Pavel sã nu
fi menþionat pe nume nici o persoanã dintr-o
bisericã în care a trãit ºi a lucrat timp de trei
ani (Fapte 20:31). Cu toate acestea, este mai
bine sã considerãm cã expresia „în Efes“ se
referã la oraº, datoritã multor manuscrise
greceºti, care includ expresia, rãspândite pe o
scarã geograficã largã. De asemenea, nici un
manuscris al acestei epistole nu menþioneazã
numele altui oraº ºi nici unul nu conþine
cuvântul „în“ urmat de un spaþiu în care sã fie
trecut numele unui oraº. Indicaþia sau titlul
„cãtre Efeseni“ apare în toate manuscrisele

care conþin aceastã epistolã. În plus, toate
epistolele scrise de Pavel pentru biserici
menþioneazã cine sunt destinatarii.

În privinþa absenþei numelor unor per-
soane din Efes, este posibil ca Pavel sã nu fi
menþionat în mod intenþionat numele unor
persoane, pentru cã el cunoºtea atât de mulþi
oameni acolo.

Cu toate acestea, epistola poate fi totuºi
consideratã o scrisoare circularã, Efesul fiind
biserica principalã cãreia i s-a adresat episto-
la, deoarece Pavel a stat acolo atât de mult ºi
pentru cã Efesul era capitala provinciei Asia.
Acest lucru ne ajutã la explicarea absenþei
numelor unor credincioºi efeseni. Dacã aceas-
tã epistolã a fost trimisã ºi altor biserici dupã
ce efesenii au citit-o, poate cã a ajuns în Lao-
dicea ºi Colose, pentru cã Pavel, scriindu-le
colosenilor i-a îndemnat: „faceþi aºa ca sã fie
cititã ºi în Biserica Laodicenilor“ (Col. 4:16),
probabil o referinþã la Epistola cãtre Efeseni.
(Pentru a vedea Efesul, Asia, Laodicea ºi
Colose, consultaþi harta dintre Fapte ºi Rom.)

Epistola cãtre Efeseni a fost dusã proba-
bil de Tihic (Ef. 6:21-22), care a mai dus ºi
Epistola lui Pavel cãtre Coloseni.

Efesul a fost un centru important al Im-
periului Roman. Pavel a petrecut un timp în
Efes la întoarcerea sa în Antiohia din a doua
sa cãlãtorie misionarã (Fapte 18:19-22). În a
treia sa cãlãtorie misionarã, el a stat în Efes
trei ani (Fapte 20:31). În Efes s-au întâmplat
mai multe lucruri remarcabile. Pavel a bote-
zat doisprezece ucenici ai lui Ioan Botezã-
torul (Fapte 19:1-7). El a vorbit în ºcoala lui
Tiran (19:8-10). Au avut loc minuni neo-
biºnuite (19:11-12), evenimente ciudate
(19:13-16), au fost convertiþi vrãjitori (19:17-
20) ºi oraºul s-a rãsculat din cauza pierderii
de cãtre argintarul Dimitrie a afacerii sale,
pentru cã oamenii nu se mai închinau marii
zeiþe din Efes, Artemis, ci lui Hristos (19:23-
41). La întoarcerea lui Pavel în Ierusalim din
a treia sa cãlãtorie misionarã el ºi-a luat un
rãmas bun cãlduros de la bãtrânii din Efes
în oraºul de coastã Milet (20:13-35). A fost
ultima oarã când i-a vãzut (20:36-38), dacã
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Pavel nu a mai vizitat Efesul dupã ce a fost la
Roma (cf. 1 Tim. 1:3 cu 3:14).

Locul ºi data. Pavel se afla în închisoare
când a scris aceastã epistolã (Ef. 3:1; 4:1;
6:20). Unii cercetãtori cred cã Pavel a scris
aceastã epistolã când era închis la Cezarea
(Fapte 24:27) în anul 57-59 d.Hr. iar alþii cred
cã era în Roma (28:30) în 60-62 d.Hr. Luând
în considerare toate datele, întemniþarea din
Roma pare mai probabilã. Împreunã cu
Efeseni, Epistolele cãtre Filipeni, Coloseni
ºi Filimon se considerã cã au fost scrise în
aceeaºi perioadã ºi de aceea sunt numite
„Epistolele din închisoare“ (cf. Fil. 1:7; Col.
4:10; Filim. 9). Deoarece epistola cãtre Efe-
seni nu conþine nici un indiciu cu privire la
eliberarea lui din închisoare, aºa cum conþine
Filipeni (1:19-26) ºi Filimon (v. 22), este re-
zonabil sã considerãm cã el a scris aceastã
epistolã la începutul întemniþãrii sale, aproxi-
mativ în anul 60 d.Hr. În acea perioadã Pavel
a fost þinut sub pazã într-o casã cu chirie
(Fapte 28:30). Dupã eliberarea lui, el a cãlã-
torit, a scris 1 Timotei  ºi Tit, a fost arestat din
nou, a scris 2 Timotei  ºi a fost martirizat în
Roma.

Scopul. Cu toate cã în epistolã nu este ridi-
catã nici o problemã specificã, motivul
scrierii epistolei devine clar atunci când luãm
în considerare contactele pe care le-a avut
apostolul cu efesenii. La întoarcerea din a
treia sa cãlãtorie misionarã, Pavel le-a spus
prezbiterilor efeseni la Milet (57 d.Hr.) sã fie
atenþi la învãþãtorii mincinoºi din afarã ºi
la credincioºii doar cu numele din interior
care vor susþine învãþãturi denaturate (Fapte
20:29-30). Din Apocalipsa se poate vedea
cã biserica efesenilor a reuºit sã-i respingã
pe învãþãtorii mincinoºi (Apoc. 2:2), dar nu
a reuºit sã-ºi pãstreze vibrantã dragostea
dintâi (Apoc. 2:4). Acest lucru a fost confir-
mat de 1 Timotei 1:5, unde Pavel i-a scris din
Macedonia lui Timotei cã scopul poruncii
este „dragostea care vine dintr-o inimã cu-
ratã, dintr-un cuget bun ºi dintr-o credinþã
sincerã.“ Astfel dragostea trebuia sã le fie
amintitã credincioºilor din Efes.

Acest lucru se armonizeazã cu conþinutul
Epistolei cãtre Efeseni, pentru cã verbul „a
iubi“ (agapaô) este folosit de 9 ori în Efeseni,
deºi Pavel l-a folosit numai de 23 de ori în
toate celelalte epistole împreunã. Pavel a
folosit substantivul (agapç, „dragoste“) de 10
ori în Efeseni, prin comparaþie cu cele 65
de apariþii ale cuvântului în toate celelalte

epistole. De aceea, din cele 107 apariþii ale
verbului sau substantivului „iubire“, 19 sunt
în aceastã micã Epistolã cãtre Efeseni.
Aceastã epistolã începe cu subiectul drago-
stei (Ef. 1:4, 60) ºi se încheie tot cu subiectul
dragostei (6:23-24).

De asemenea Epistola cãtre Efeseni aratã
cã toþi credincioºii evrei ºi neevrei sunt una în
Hristos, fapt demonstrat de dragostea lor re-
ciprocã. Aceastã dragoste nu poate veni decât
de la Dumnezeu. Poate cã Pavel, dându-ºi
seama de faptul cã ei începuserã sã-ºi piardã
dragostea dintâi, a scris aceastã epistolã pen-
tru a-i încuraja sã iubeascã pe Dumnezeu ºi
pe ceilalþi sfinþi.

STRUCTURÃ

I. Chemarea Bisericii (cap. 1-3)
A. Prolog (1:1-2)
B. Laudã pentru binecuvântãrile 

pregãtite de Dumnezeu (1:3-14)
1. Sursa binecuvântãrilor 
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2. Baza binecuvântãrilor spirituale 

(1:4-14)
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3. Lucrarea (3:7-12)
4. Îndemnul (3:13)

G. Rugãciunea pentru consolidarea 
dragostei (3:14-21)
1. Abordarea rugãciunii (3:14-15)
2. Cererea din rugãciune (3:16-19)
3. Lauda (3:20-21)

II. Comportarea Bisericii (cap. 4-6)
A. Umblarea în unitate (4:1-16)

1. Baza unitãþii (4:1-6)
2. Pãstrarea unitãþii (4:7-16)

B. Umblarea în sfinþenie (4:17-32)
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1. Prezentarea omului vechi 
(4:17-19)

2. Prezentarea omului nou 
(4:20-32)

C. Umblarea în dragoste (5:1-6)
1. Aspectul pozitiv: iubirea altora 

(5:1-2)
2. Aspectul negativ: abþinerea de 

la rãu (5:3-6)
D. Umblarea în luminã (5:7-14)

1. Neamestecul cu cei rãi (5:7-10)
2. Neparticiparea la faptele celor 

rãi (5:11-13)
3. Concluzie: lumina de la Hristos 

(5:14)
E. Umblarea în înþelepciune (5:15-6:9)

1. Îndemnuri (5:15-21)
2. Aplicaþii (5:22-6:9)

F. Rezistenþa în luptã (6:10-20)
1. Îmbrãcarea armurii (6:10-13)
2. Lupta în armurã (6:14-16)
3. Primirea ultimelor piese ale 

armurii (6:17-20)
G. Concluzie (6:21-24)

1. Informaþii (6:21-22)
2. Salutare (6:23)
3. Binecuvântare (6:24)

COMENTARIU

I. Chemarea Bisericii (cap. 1-3)

Toate cunoºtinþele pot fi împãrþite în do-
uã categorii: cunoºtinþe pure sau teoretice ºi
cele aplicate sau practice. În cele mai multe
dintre epistolele sale Pavel a început prin
cunoºtinþe pure sau doctrinare ºi a încheiat
prin cunoºtinþele practice. În aceastã epistolã
primele trei capitole se ocupã de doctrinã
(chemarea Bisericii) ºi ultimele trei capitole
se ocupã de aplicaþie (comportarea Bisericii).

A. Prolog (1:1-2)
1:1. Pavel a fost fãcut un apostol al lui

Isus Hristos prin voia sau hotãrârea lui
Dumnezeu. Nu a fost decizia sau planul lui.
Astfel el avea autoritatea lui Dumnezeu în
spatele lui. Ca un apostol Pavel a primit o
misiune de la Dumnezeu ºi a fost trimis de
Dumnezeu sã transmitã mesajul evangheliei.

Epistola este adresatã cãtre sfinþii care
locuiau în Efes. „Sfinþii“ (hagiois, „cei
sfinþi“) sunt cei care sunt puºi deoparte pen-
tru a fi folosiþi de Dumnezeu. Ei fac parte din
Biserica universalã datoritã mântuirii lor prin
Hristos. Cuvintele „în Efes“ sunt omise de

unele manuscrise timpurii (vezi „Destina-
tarii“ din Introducere), dar dovezi interne ºi
externe solide susþin includerea lor în text.
Dacã aceastã epistolã a fost o scrisoare circu-
larã, atunci probabil cã Efesul, un oraº stra-
tegic din Asia Micã, a fost primul oraº care
a primit-o. Expresia credincioºii în Hristos
Isus caracterizeazã „sfinþii“ ºi poate fi tra-
dusã: „adicã, credincioºii în Hristos Isus“.
Aceºti sfinþi erau în Hristos Isus, nu în Adam
sau în zeiþa Artemis din Efes. Deºi credincio-
ºii locuiesc în diverse locuri (ex., „în Efes“),
din punct de vedere spiritual ei se aflã „în
Hristos“ (cf. „credincioºii în Hristos care sunt
în Colose“ din Col. 1:2). Pavel a folosit
expresiile „în Hristos Isus“, „în Hristos“ sau
„în El“ destul de frecvent. În Efeseni 1:1-14
expresia apare de nouã ori! Creºtinii îºi au
viaþa în Hristos.

1:2. Salutarea lui Pavel: Har (charis) ºi
pace este diferitã de salutãrile greceºti obiº-
nuite: „salutare“, „sãnãtate“ sau „plecãciune“
(chairein; ex., cartea apocrifã 1 Macabei
10:18, 25; mii de scrisori antice scrise pe pa-
pirus; ºi Fapte 15:23; 23:26; Iac. 1:1). „Har“
înseamnã dragostea statornicã a lui Dum-
nezeu faþã de oameni ºi „pace“ aratã relaþia
rezultatã din acest har. Pavel a început epis-
tola sa cãtre biserica din Efes prin salutarea
credincioºilor de acolo, exprimându-ºi dorin-
þa ca harul ºi pacea lui Dumnezeu sã fie cu ei.
(Vezi tabelul „Introducerile epistolelor lui
Pavel“ de la Rom. 1:17.)

B. Laudã pentru binecuvântãrile pregãtite 
de Dumnezeu (1:3-14)
Pavel a trecut acum de la salutãrile gene-

rale adresate sfinþilor din Efes la o discuþie
amplã despre motivul pentru care Dumnezeu
trebuie sã fie lãudat — datoritã binecuvân-
tãrilor pe care le-a pregãtit El pentru credin-
cioºi aflaþi în Hristos.

În textul grecesc, 1:3-14 alcãtuieºte o
singurã frazã, care este consideratã de cãtre
unii cercetãtori cea mai dificilã frazã din
limba greacã! De fapt, Epistola cãtre Efeseni
conþine opt fraze lungi (1:3-14, 15-23; 2:1-7;
3:1-13, 14-19; 4:1-7, 11-16; 6:14-20). Cu
toate acestea, este un fapt obiºnuit chiar ºi
astãzi ca rugãciunile ºi doxologiile sã fie
lungi.

1. SURSA BINECUVÂNTÃRILOR 
SPIRITUALE (1:3)
1:3. Pavel a afirmat cã Dumnezeu trebuie

sã fie lãudat sau binecuvântat. Cuvântul
tradus binecuvântat este eulogçtos, de la un
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verb care înseamnã „a vorbi bine despre“. În
Noul Testament este aplicat numai lui Dum-
nezeu (Mar. 14:61; Luca 1:68; Rom. 1:25;
9:5; 2 Cor. 1:3; 11:31; 1 Pet. 1:3), deºi în
Septuaginta el este folosit ºi cu privire la om
(Gen. 26:29; Deut. 7:14; Rut 2:20). Lauda
trebuie atribuitã lui Dumnezeu, Tatãl Dom-
nului nostru Isus Hristos. În Efeseni 1:2
Dumnezeu este Tatãl credincioºilor; aici în
versetul 3 Dumnezeu este Tatãl lui Hristos
(cf. v. 17; cf. cuvintelor similare din Rom.
15:6; 2 Cor. 1:3; 1 Pet. 1:3). În Efeseni 1:3
prima Persoanã a Trinitãþii aparþine credin-
cioºilor, fapt sugerat de cuvântul „nostru“.
Aici în versetul 3 pronumele „nostru“ aratã
cã credincioºii Îi aparþin lui Hristos, a doua
Persoanã a Dumnezeirii. Deoarece El este
Fiul lui Dumnezeu, ºi credincioºii sunt legaþi
de El, ei se aflã în relaþie ºi cu Tatãl.

Acest Dumnezeu care trebuie sã fie lãu-
dat este Cel care ne-a binecuvântat. Este
forma verbalã (ho eulogçsas) a adjectivului
„binecuvântat“ (eulogçtos) de la începutul
acestui verset. Verbul înseamnã „a vorbi de
bine despre, a elogia, a ridica în slãvi“; aici el
înseamnã „a beneficia, a prospera“. Acest
cuvânt nu este folosit în literatura clasicã gre-
ceascã. De exemplu, despre Zeus nu se afir-
mã cã revarsã binecuvântãri asupra vreunui
om. Despre Zeus se spune cã aduce noroc sau
bogãþie. Cu toate acestea, verbul eulogeô este
folosit de peste 400 de ori în Vechiul Testa-
ment, lucru care aratã cã Dumnezeu dãruieºte
binecuvântãri copiilor Sãi în toate epocile.
Despre Maria se spune cã este „binecuvân-
tatã“ între femei ºi despre Copilul ei se spune
cã este „binecuvântat“ (Luca 1:42).

Pavel a folosit perfectul compus „ne-a
binecuvântat“, lucru care aratã cã aceastã
binecuvântare sau propãºire a credincioºilor a
avut loc în eternitatea trecutã. Cu ce au fost
binecuvântaþi credincioºii? Cu tot felul de
binecuvântãri duhovniceºti. „Tot felul de
binecuvântãri duhovniceºti“ (eulogia) se re-
ferã la toate bogãþiile spirituale necesare vie-
þii spirituale. Deoarece aceste beneficii au
fost deja dãruite credincioºilor, ei nu trebuie
sã le cearã, ci sã ºi le însuºeascã prin credinþã.
În mod similar, Iosua nu a trebuit sã cearã
þara Canaanului pentru cã Dumnezeu i-o pro-
misese deja (Ios. 1:3-4). El nu trebuia decât
sã se bucure de darul lui Dumnezeu.

Modul sau sfera primirii binecuvântã-
rilor este în Hristos. Aceste „binecuvântãri“
se aflã în locurile cereºti, prin contrast cu
locuri le pãmânteºt i ale zeiþei efesene
Artemis. Astfel aceste binecuvântãri sunt

spirituale nu materiale, cereºti nu pãmânteºti,
eterne nu temporare (2 Cor. 4:18; Col. 3:1-4).
De cinci ori Pavel a folosit expresia „în lo-
curile cereºti“: în Efeseni 1:3, 20; 2:6; 3:10;
6:12.

Efeseni 1:3 spune multe despre binecu-
vântãrile lui Dumnezeu pentru credincioºi:
(a) când: în eternitatea trecutã; (b) în ce con-
stau: tot felul de binecuvântãri spirituale; (c)
unde: în locurile cereºti; (d) cum: în Hristos.

2. BAZA BINECUVÂNTÃRILOR 
SPIRITUALE (1:4-14)
Pavel ºi-a continuat discuþia despre bine-

cuvântãrile spirituale ale credincioºilor arã-
tând cã ele se bazeazã pe lucrarea celor trei
Persoane ale Trinitãþii: alegerea fãcutã de
Tatãl (v. 4-6), jertfa Fiului (v. 7-12) ºi pecetea
Duhului (v. 13-14).

a. Alegerea lui Dumnezeu pentru Sine Însuºi 
(1:4-6)
1:4. Apostolul a spus la început când

a avut loc alegerea fãcutã de Dumnezeu:
înainte de întemeierea lumii. Cuvântul prin
care începe versetul în NIV, „pentru cã“, nu
este o traducere la fel de literarã a adverbului
grecesc kathôs, tradus „întocmai ca“ (ASV,
RSV) sau „la fel ca“ (NASB). „Ca“ sugerea-
zã cã modul în care Dumnezeu îi binecuvân-
teazã pe credincioºi (v. 3) este prin lucrarea
întreitã a Trinitãþii. Dar adverbul poate avea
ºi sensul de cauzã, putând fi tradus prin
„deoarece“, „pentru cã“ sau „în mãsura în
care“ (cf. 4:32, „cum“). Ideea este cã binecu-
vântãrile spirituale (1:3) ale credincioºilor
sunt datorate sau se bazeazã pe lucrarea
Trinitãþii: Dumnezeu îi binecuvânteazã pe
credincioºi datoritã alegerii Tatãlui, a morþii
Fiului ºi a pecetluirii Duhului. Ambele con-
cepte sunt incluse: binecuvântãrile spirituale
sunt lucrarea celor trei Persoane ale Trinitãþii,
iar lucrarea Trinitãþii este baza tuturor bine-
cuvântãrilor spirituale.

Binecuvântãrile spirituale încep ºi se
bazeazã pe o alegere (Dumnezeu ne-a ales),
în care Dumnezeu este subiectul ºi credin-
cioºii sunt beneficiarii. Alegerea este lucrarea
suveranã a lui Dumnezeu prin care El i-a ales
pe unii sã creadã (cf. Rom. 8:30; Ef. 1:11;
1 Tes. 1:4; 2 Tes. 2:13; Tit 1:1), Mântuirea
este acþiunea lui Dumnezeu, nu a omului (Ef.
2:8-9). Cu toate cã este o acþiune a harului
(Rom. 11:5-6; 2 Tim. 1:9), bazatã pe voia Lui
(Ef. 1:5, 9, 11), omul este responsabil pentru
credinþa lui (v. 13). „Dumnezeu v-a ales
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pentru mântuire în… credinþa adevãrului“
(2 Tes. 2:13).

Expresia în El aratã sfera (cf. „în
Hristos“ în Ef. 1:3) alegerii, pentru cã El este
Capul sau Reprezentantul umanitãþii spiritu-
ale (v. 10, 22; Col. 1:18). Timpul alegerii este
eternitatea trecutã, iar scopul alegerii este ca
cei credincioºi sã fie sfinþi ºi fãrã prihanã
înaintea Lui pentru eternitate. Ceea ce
Dumnezeu a început în trecut va fi împlinit ºi
completat în viitor. Creºtinii sunt „sfinþi“
(hagious; cf. hagiois, „sfinþii“, Ef. 1:1), adicã
puºi deoparte pentru Dumnezeu, ceea ce re-
prezintã scopul alegerii Sale prin har. În plus,
scopul alegerii Sale este sã-i facã pe creºtini
„fãrã prihanã“. Acest cuvânt, amômous, „fãrã
cusur“, este folosit de opt ori în Noul Testa-
ment (v. 4; 5:27; Fil. 2:15; Col. 1:22; Evr.
9:14; 1 Pet. 1:19; 2 Pet. 3:14; Apoc. 14:5). În
Septuaginta este folosit în legãturã cu ani-
malele de sacrificiu; numai cele fãrã cusur
puteau fi oferite lui Dumnezeu.

Care cuvânt determinã expresia în dra-
gostea Lui? Unii sunt de acord cu NIV cã
determinã „rânduit mai dinainte“ („predesti-
nat“; Ef. 1:5; NIV — n.tr.). Dacã da, atunci
dragostea lui Dumnezeu se vede în predes-
tinare. Dar este mai bine sã considerãm cã
expresia „în dragostea Lui“ determinã ex-
presia „sã fim sfinþi ºi fãrã prihanã“ datoritã
urmãtoarelor motive: (1) În acest context
expresiile sau cuvintele determinate urmeazã
cuvintelor care descriu acþiunea (v. 3-4, 6,
8-10). (2) Celelalte cinci locuri din Efeseni în
care apare expresia „în dragoste“ (3:17; 4:2,
15-16; 5:2) se referã la dragostea divinã, nu
umanã. (3) Dragostea se potriveºte bine cu
sfinþenia ºi lipsa de prihanã, pentru cã denotã
un echilibru între sfinþenie ºi dragoste. Dum-
nezeu este dragoste, ºi credincioºii, datoritã
dragostei alegerii lui Dumnezeu, trebuie sã
manifeste dragostea cu sfinþenie.

1:5. Motivul alegerii este predestinarea
de cãtre Dumnezeu a credincioºilor sã devinã
fii (cf. „rânduiþi mai înainte“, în v. 11). Ne-a
rânduit mai dinainte provine din proorisas,
„însemnat dinainte“. Astfel predestinarea se
referã mai mult la ce decât la cine în sensul cã
destinul predeterminat al credincioºilor este
faptul de a fi înfiaþi ca fii ai Sãi cu drepturi
depline prin Isus Hristos, Agentul înfierii.
Conceptul înfierii este gãsit de asemenea ºi în
Romani 8:15 (NIV marg.), 23; Galateni 4:4-
7. Prin înfiere un fiu este adus într-o familie
ºi primeºte aceleaºi drepturi ca un copil care
este nãscut în acea familie.

Din acest context reiese faptul cã pre-
destinarea precede logic alegerea: dupã ce

Dumnezeu a privit înainte spre destinul glo-
rios al înfierii credincioºilor în familia Sa, El
a privit în jos spre umanitatea cãzutã în pãcat
ºi a ales credincioºi (cf. Rom. 8:30, unde
expresia cei pe care „i-a hotãrât mai dinainte“
precede „i-a ºi chemat“, lucru care se referã
la mântuire). Toate aceste lucruri au fost fã-
cute dupã buna plãcere (cf. Ef. 1:9) a voii
Sale (cf. v. 1, 9, 11), adicã, El a fost încântat
sã dãruiascã beneficiile Sale spirituale copi-
ilor Sãi.

1:6. Scopul final al alegerii lui Dumne-
zeu este ca mântuiþii sã fie spre lauda slavei
harului Sãu. O expresie similarã de laudã
apare de asemenea dupã prezentarea lucrãrii
Fiului (v. 12) ºi a Duhului (v. 14). „Harul“
(favoare nemeritatã; cf. v. 7) Sãu glorios ne-a
fost dat. Verbul „dat“ traduce verbul grecesc
echaritôsen, care provine din substantivul
„har“ (charis). Forma verbalã este folositã
încã o datã în Noul Testament (Luca 1:28,
unde se spune cã Mariei i „s-a fãcut mare
har“). Literal, Efeseni 1:6a poate fi tradus
prin: „spre lauda harului Sãu glorios prin care
El ne-a «hãruit»“. Pentru cã mântuirea este în
întregime prin harul lui Dumnezeu, creºtinii
trebuie sã-L laude pe El pentru ea! ªi pentru
acest lucru au fost aleºi: sã-L laude pe Dum-
nezeu (cf. „binecuvântat sã fie Dumnezeu“, v.
3). Expresia în Prea Iubitul Lui subliniazã
manifestarea dragostei lui Dumnezeu faþã de
Fiul Sãu (cf. „Fiului dragostei Lui“, Col.
1:13; „Fiul pe care-L iubeºte“, NIV — n.tr.).
Referirea la Hristos asigurã ºi tranziþia spre a
doua Persoanã a Trinitãþii despre care este
vorba în Efeseni 1:7-12.

Dumnezeu Tatãl Îl iubeºte pe Fiul Sãu;
iar credincioºii, fiind în Fiul, fac de asemenea
obiectul dragostei lui Dumnezeu.

b. Rãscumpãrarea lui Dumnezeu în Hristos 
(1:7-12)
1:7. Rãscumpãrarea (apolytrôsin) în-

seamnã eliberare sau punere în libertate
dintr-o stare de sclavie (cf. Col. 1:14). Ideea
eliberãrii este prezentã ºi în alte versete în
care apare acest cuvânt grecesc (Luca 21:28;
Rom. 3:24; 8:23; 1 Cor. 1:30; Ef. 1:7, 14;
4:30; Col. 1:14; Evr. 9:15; 11:35). (Vezi ta-
belul „Cuvintele din Noul Testament pentru
rãscumpãrare“ de la Mar. 10:45.) Aceastã
rãscumpãrare este din pãcat (Evr. 9:15) ºi
astfel lucrarea lui Hristos îi elibereazã pe cre-
dincioºi din sclavia pãcatului. Acest lucru
este explicat în continuare prin expresia: ier-
tarea pãcatelor (cf. Ef. 4:32; Col. 1:14), care
este rezultatul imediat al eliberãrii din robia
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pãcatului. (Cuvântul trad. „pãcatelor“ este
paraptôma, lit., „paºi falºi sau fãrãdelegi“,
folosit ºi în Rom. 4:25; 5:16-17, 20; Ef. 2:1,
5 ºi în alte pãrþi.) Dumnezeu nu putea consi-
dera pãcatul o problemã de micã însemnãtate,
pentru cã pãcatul cerea vãrsarea de sânge (cf.
Evr. 9:22).

Mijlocul rãscumpãrãrii este moartea
înlocuitoare ºi ca jertfã a lui Hristos (prin
sângele Lui; cf. Ef. 2:13; 1 Pet. 1:19), care
a satisfãcut în mod deplin dreptatea lui Dum-
nezeu (Rom. 3.24-25). Acest lucru a fost
realizat dupã bogãþiile harului Sãu (cf. Ef.
1:6; 2:7). Preþul sângelui lui Hristos este mã-
sura bogãþiei harului lui Dumnezeu faþã de
fiecare credincios. Rãscumpãrarea a fost rea-
lizatã nu „în afara“ ci „dupã“ (kata; „conform
cu“) bogãþia harului Sãu (cf. Fil. 4:19). Pavel
s-a referit  la bogãþiile lui Dumnezeu de ºase
ori în Efeseni (1:7, 18; 2:4, 7; 3:8, 16).

1:8-10. Harul lui Dumnezeu este dãruit
pentru a le da credincioºilor capacitatea de
a înþelege voia Sa. Dumnezeu le dã înþelep-
ciune (sophia; cf. v. 17; 3:10; Col. 1:9, 28;
2:3, 23; 3:16; 4:5), cunoaºterea obiectivã a
adevãratei naturi a revelaþiei lui Dumnezeu  ºi
pricepere (phronçsei) însuºirea subiectivã a
acestei cunoaºteri. Deci credincioºii sunt
capabili sã înþeleagã câteva dintre scopurile
divine ale veacurilor ºi sã vadã relevanþa lor
în prezent. Acest lucru este realizat pentru cã
Dumnezeu a binevoit sã ne descopere taina
voii Sale (cf. „voia“ din Ef. 1:1, 5, 11).
„Taina“ este un adevãr ascuns înainte ºi des-
coperit prin revelaþia lui Dumnezeu (cf. Rom.
16:25; vezi Mat. 13:11 unde se gãseºte o listã
a „tainelor“ din NT). Aceastã tainã (adevãr
descoperit) este dupã planul lui Dumnezeu
(cf. Ef. 1:5), având scopul de a uni iarãºi
într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele
din ceruri ºi cele de pe pãmânt. Cuvintele:
ca sã-l aducã la îndeplinire la plinirea vre-
murilor înseamnã literal: „pânã în dispen-
saþia împlinirii vremurilor“. „Dispensaþia“
(oikonomia) este un sistem de administrare.
Aceastã dispensaþie este împãrãþia milenarã
când „vremurile“ din scopurile lui Dumnezeu
vor fi împlinite ºi toate lucrurile spirituale ºi
materiale se vor afla sub Hristos ºi condu-
cerea Lui (cf. 1 Cor. 15:27; Col. 1:20).

Cuvintele „a-ªi uni iarãºi într-unul în
Hristos, toate lucrurile“ traduc un cuvânt
grecesc (care mai apare în NT numai în
Rom. 13:9) care vorbeºte despre rezumarea
tuturor poruncilor în porunca de a iubi. În
Mileniu toate lucrurile vor fi adunate sub
conducerea unuia singur, Hristos. Acest lucru

nu sugereazã cã toþi vor fi mântuiþi, ci aratã
cã problemele produse de pãcat vor fi înde-
pãrtate ºi va fi instauratã o pace universalã
(Is. 2:2-4; 11:1-10).

1:11-12. Ca rezultat al binecuvântãrii
spirituale de a avea capacitatea de înþelegere
a tainei voii lui Dumnezeu (v. 8-10), Pavel a
discutat despre includerea credincioºilor
evrei în Hristos. Grupul avut în vedere în ver-
setul 11 (persoana întâia plural am) pare a fi
diferit de grupul anonim („ne/noi“) din ver-
setele 3-10. Acest lucru se întemeiazã pe
douã fapte: (1) versetul 11 conþine cuvântul ºi
(din expresia „am fost fãcuþi ºi moºtenitori“)
ºi (2) În versetul 13 apare „ºi voi“, care se
referã la credincioºii neevrei. Cu toate cã atât
evreii cât ºi neevreii participã la binecuvân-
tãrile lui Dumnezeu, evreii au fost chemaþi
primii (cf. Fapte 3:26; Rom. 1:16).

În Efeseni 1:11 cuvântul moºtenitori
(eklçrôthçmen; „aleºi“ în NIV — n.tr.) nu
este acelaºi cuvânt grecesc folosit în versetul
4 (exelexato). Cuvântul din versetul 11 (folo-
sit numai aici în NT) înseamnã „a trage la
sorþi“ sau „ a numi prin tragere la sorþi“. În
acest context este tradus mai bine prin „a fi
ales, numit sau destinat“. Credincioºii evrei
sunt aleºi pentru cã au fost predestinaþi. Dar
aceastã predestinare nu reprezintã un capriciu
al lui Dumnezeu, ci este dupã hotãrârea
(prothesin, „scop; cf. Rom. 8:28; 9:11; Ef.
3:11) lui Dumnezeu, care face toate dupã
sfatul (boulçn, „sfat sau deliberare“) voii
(thelçmatos; cf. 1:5, 9) Sale. Combinarea
acestor cuvinte — prothesin, boulçn ºi thelç-
matos — subliniazã cu toatã forþa suverani-
tatea lui Dumnezeu manifestatã în includerea
evreilor în Biserica condusã de Hristos.
Scopul alegerii credincioºilor evrei de cãtre
Dumnezeu este ca ei sã „slujeascã“ de laudã
slavei Sale, afirmaþie paralelã celei din
versetul 6. Cuvintele „de laudã slavei Sale“
reprezintã un refren dupã prezentarea lucrãrii
fiecãrei Persoane a Trinitãþii (cf. v. 6, 14).
Propoziþia relativã care mai dinainte am
nãdãjduit în Hristos, subliniazã mai mult
faptul cã versetele 11-12 se referã la credin-
cioºii evrei, spre deosebire de cei neevrei,
pentru cã evreii, din punct de vedere crono-
logic, au venit primii la credinþã (Fapte 1.8;
13:46; 28:25-28; Rom. 1:16 [vezi comenta-
riile de la 2:9-10]).

Hristos l-a eliberat pe pãcãtos de pãcatul
lui ºi a revelat voia Lui de a-ºi uni în Sine
toate lucrurile la sfârºitul vremurilor, expre-
sia toate lucrurile referindu-se ºi la evreii
credincioºi care au fost primii ce au crezut
în El.
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c. Pecetea lui Dumnezeu prin Duhul 
(1:13-14)
Binecuvântãrile spirituale ale lui Dum-

nezeu pentru credincioºi nu se întemeiazã
numai pe alegerea suveranã a Tatãlui (v. 3-6)
ºi pe lucrarea rãscumpãrãtoare a Fiului (v.
7-12), ci ºi pe pecetea Duhului Sfânt.

1:13-14a. ªi voi se referã la neevrei spre
deosebire de evrei (cf. comentariilor de la v.
11-12). Dupã ce au auzit cuvântul adevã-
rului (cf. Col. 1:5; 2 Tim. 2:15; Iac. 1:18),
care este definit mai departe prin expresia
Evanghelia mântuirii voastre ºi au crezut
în El, ei au fost pecetluiþi cu Duhul Sfânt,
care fusese fãgãduit. Versiunea KJV (ºi
COR — n.tr.) spune cã pecetluirea a avut loc
„dupã“ auzire ºi credinþã, sugerând astfel cã
a existat o a doua lucrarea a harului. Acest
lucru este eronat pentru cã toþi credincioºii
sunt sigilaþi în momentul când aud ºi cred (în
NIV „dupã“ este trad. „când“ — n.tr.).

Ultima parte a versetului 13 este literal:
„Ei au fost pecetluiþi în El [Hristos] cu Duhul
Sfânt al promisiunii.“ Cuvântul „pecetluiþi“
aratã siguranþa (Mat. 27:66; Ef. 4:30), auten-
ticitatea ºi aprobarea (Ioan 6:27), certificarea
veridicitãþii (Ioan 3:33) ºi identificarea pro-
prietãþii (2 Cor. 1:22; Apoc. 7:2; 9:24). Dum-
nezeu este Cel care sigileazã, Hristos este
sfera în care se efectueazã sigilarea ºi Duhul
Sfânt este instrumentul sigilãrii. „Duhul
Sfânt, care fusese fãgãduit“ se referã la pro-
misiunea fãcutã de Hristos ucenicilor Lui cã
va trimite Duhul (Luca 24:49; Ioan 14:16;
15:26; 16:13; Fapte 1:5).

Duhul Sfânt care sigileazã este o arvunã
a moºtenirii noastre. „Arvuna“ înseamnã
mai mult decât o garanþie care poate fi retur-
natã; este o primã ratã care garanteazã urmã-
toarele plãþi (cf. „cele dintâi roade“ din Rom.
8:23). „Arvunã“ traduce cuvântul grecesc
arrabon (mai este folosit în NT numai în
2 Cor. 1:22; 5:5). Ea garanteazã credincio-
ºilor „moºtenirea“ mântuirii ºi a cerului (cf.
1 Pet. 1:4). (Vezi comentariile despre „mo-
ºtenire“ de la Ef. 1:18.) În esenþã, „arvuna“
Duhului Sfânt este o parte din cer în vieþile
credincioºilor garantând primirea multor
altor binecuvântãri.

1:14b. Credinciosul este pecetluit cu Du-
hul Sfânt pentru („pânã la“; NIV — n.tr.) rãs-
cumpãrarea celor câºtigaþi de Dumnezeu.
Aceastã rãscumpãrare nu înseamnã eliberare
de vinovãþia pãcatului; despre aceasta a fost
vorba în Efeseni 1:7, iar credinciosul este
deja „câºtigat de Dumnezeu“. Aici este vorba
de eliberarea finalã a credinciosului de

prezenþa pãcatului (cf. Rom. 8:23b; Fil.
3:20-21). Cuvântul grecesc (peripoiçsis) tra-
dus „câºtigaþi“ („posesiunea“; NIV — n.tr.)
mai este folosit ºi în 1 Tesaloniceni 5:9; 2 Te-
saloniceni 2:14; Evrei 10:39 (vezi comenta-
riile acestor texte); ºi în 1 Petru 2:9. Este
repetat iarãºi refrenul doxologic spre lauda
slavei Lui, aici la fel ca dupã prezentarea
lucrãrii Tatãlui (Ef. 1:6) ºi a Fiului (v. 12).

C. Rugãciune pentru înþelepciune ºi 
descoperire (1:15-23)

1. LAUDÃ (1:15)
1:15. Datoritã (De aceea) primirii de

cãtre credincioºi a tuturor binecuvântãrilor
spirituale — alegerea, predestinarea, înfierea,
harul, rãscumpãrarea, iertarea, înþelepciunea,
priceperea, cunoaºterea tainei voii Sale,
pecetluirii Duhului Sfânt ºi moºtenirea —
Pavel s-a rugat acum pentru cititorii sãi ca ei
sã-L cunoascã personal ºi intim pe Dumne-
zeu. Versetele 15-23 formeazã o singurã frazã
în greacã, la fel ca versetele 3-14.

Pavel a auzit despre credinþa efesenilor,
relaþia lor pe verticalã, ºi despre dragostea
lor pentru toþi sfinþii, relaþia lor orizontalã
(cf. Col. 1:4; 2 Tes. 1:3). O relaþie corectã cu
Dumnezeu trebuie sã conducã la o relaþie
corectã cu ceilalþi creºtini. Este interesant
faptul cã Pavel a scris despre „dragoste
împreunã cu credinþa“ în Efeseni 6:23.

2. CERERE (1:16-23)
a. Cerere pentru înþelepciune ºi revelaþie 

(1:16-18a)
1:16. Datoritã credinþei ºi dragostei efe-

senilor, Pavel a continuat sã aducã mulþu-
miri pentru ei (cf. Rom. 1:8; 1 Cor. 1:4; Fil.
1:3; Col. 1:3; 1 Tes. 1:2; 2 Tes. 1:3) ºi sã facã
rugãciuni de cerere pentru ei (cf. Fil. 1:4;
Col. 1:9; 1 Tes. 1:3).

1:17. NIV (ºi COR — n.tr.) începe o
nouã propoziþie aici, dar acest verset este o
continuare a versetului 16. Pavel s-a rugat la
Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos
(cf. v. 3), Tatãl slavei. Adicã Tatãl cãruia I se
cuvine toatã gloria (cf. „Dumnezeul slavei“
din Fapte 7:2 ºi „Domnul slavei“ din 1 Cor.
2:8). Conþinutul cererii este ca Dumnezeu sã
le dea un duh de înþelepciune ºi de des-
coperire. Cuvântul „duh“ (pneuma) este o
dispoziþie sau atitudine (în NIV este „Duhul“,
adicã Duhul Sfânt — n.tr.) datoritã cuvintelor
care urmeazã („de înþelepciune ºi de des-
coperire“; cf. „duhul blândeþei“ din 1 Cor.
4:21). Pe de altã parte, nimeni nu poate primi
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un spirit sau o atitudine de înþelepciune ºi de
revelaþie fãrã Duhul Sfânt. Aºa cum a scris
Isaia: „Duhul Domnului se va odihni peste El
[Mesia], duh de înþelepciune ºi de pricepere,
duh de sfat ºi de tãrie, duh de cunoºtinþã ºi de
fricã de Domnul“ (Is. 11:2). „Înþelepciunea“
(sophia; cf. Ef. 1:8; 3:10) oferã capacitatea
de înþelegere a adevãratei naturi a lucrurilor,
iar „descoperirea“ este dezvãluirea subiectu-
lui discutat, în acest caz Dumnezeu Însuºi.
Scopul înþelepciunii ºi descoperirii este
cunoaºterea („mai bunã“; NIV — n.tr.) lui
Dumnezeu. Aceastã cunoaºtere (epignôsei)
se referã nu la cunoaºterea abstractã a lui
Dumnezeu sau a faptelor obiective despre  El,
ci la cunoaºterea Lui personalã ºi intimã (cf.
„cunoºtinþei“, epignôseôs din 4:13). Ea
include o cunoaºtere intimã a caracterului ºi
a voii lui Dumnezeu. Filozofia spune: „Cu-
noaºte-te pe tine însuþi“, iar creºtinismul
spune: „Cunoaºte-L pe Dumnezeu prin Isus
Hristos.“

1:18a. Traducerile NEB, NASB ºi NIV
(ºi COR — n.tr.) încep versetul 18 cu o nouã
cerere: ºi sã vã lumineze ochii inimii.
Totuºi, în greacã nu este o propoziþie nouã (ca
în traducerile menþionate — n.tr.). Aceastã
cerere formeazã o parantezã, aºa cum este
în KJV, ASV ºi RSV. Cu alte cuvinte, Pavel
s-a rugat (v. 17) ca ei sã aibã o adevãratã
cunoaºtere spiritualã a lui Dumnezeu, ºi apoi
a inclus expresia „având ochii inimii lumi-
naþi“ (RSV; sau „luminând ochii voºtri“,
GBV — n.tr.). Rugãciunea lui Pavel pentru ei
ca sã-L cunoascã pe Dumnezeu era legitimã,
pentru cã inimile lor au fost luminate (timpul
perf. gr. aratã o acþiune trecutã cu rezultate
continue), aºa cum este discutat în versetele
3-14, mai ales în 7-9. În Biblie „inima“ este
centrul personalitãþii omului.

b. Motivul rugãciunii pentru înþelepciune ºi 
descoperire (1:18b-23)
Dupã ce s-a rugat (v. 16-17) ca ei sã-L

cunoascã personal pe Dumnezeu, Pavel le-a
spus acum ºi care a fost motivul rugãciunii
sale: „ca sã pricepeþi“ trei lucruri, care sunt
prezentate în versetele 18b-23 (primul se
aflã în versetele 18b, al doilea în v. 18c ºi al
treilea în v. 19-23). Cuvântul „pricepeþi“ (ei-
denai, v. 18) se referã la cunoaºterea fapticã,
la fel cum un general trebuie sã cunoascã fap-
tele despre armamentul ºi oamenii sãi înainte
de a porni la luptã.

1:18b. Primul lucru care trebuie stabilit
se referã la trecut. Nãdejdea prezentã a
credinciosului îºi are sursa în trecut, în

momentul chemãrii lui (cf. Rom. 1.6; 8:30;
Ef. 4:1, 4; 2 Tim. 1:9) la mântuire. „Spe-
ranþa“ este în Scripturã siguranþa absolutã a
victoriei credinciosului în Dumnezeu (cf.
Rom. 8:23-24; Ef. 4:4; Col. 1:5; 1 Tes. 1:3;
1 Pet. 3:15).

1:18c. Al doilea lucru pe care Pavel
dorea ca sã-l cunoascã destinatarii epistolei
sale se referã la viitor: care este bogãþia
slavei moºtenirii Lui în sfinþi. În momentul
învierii credincioºilor („sfinþi“ sunt cei puºi
deoparte de Dumnezeu pentru Dumnezeu; cf.
v. 1) Dumnezeu îi va moºteni pe cei pe care
i-a cumpãrat cu un preþ atât de mare conform
bogãþiilor harului Sãu (v. 7). Aceasta este a
doua oarã când Pavel s-a referit la „bogãþii“
din cele ºase utilizãri ale cuvântului (1:7, 18;
2:4, 7; 3:8, 16). În 1:14 Pavel a scris cã
„moºtenirea“ creºtinilor este rãscumpãrarea
lor finalã din prezenþa pãcatului. Aici în
versetul 18 el a scris despre moºtenirea lui
Dumnezeu, sfinþii. Datoritã „slavei harului“
(v. 6) „Tatãlui slavei“ (v. 17), El va primi
„slava moºtenirii“ (v. 18).

1:19-23. Al treilea lucru pe care Pavel a
dorit ca sã-l cunoascã credincioºii se referã la
timpul prezent: care este faþã de noi, cre-
dincioºii, nemãrginita mãrime a puterii
Sale. Cuvântul „puterii“ (dynamis; cf. 3:20)
se referã la o forþã dinamicã ºi vie. Aceastã
putere a lui Dumnezeu este îndreptatã spre
credincioºi. Pavel a folosit apoi alte trei cu-
vinte pentru a descrie puterea lui Dumnezeu.
Ea este dupã lucrarea (energeian, „putere
energeticã“, din care provine cuvântul „ener-
gie“) puterii (kratos, „putere care învinge
rezistenþa“ ca în minunile lui Hristos; acest
cuvânt este folosit numai cu referire la
Dumnezeu, niciodatã cu referire la oameni)
tãriei (ischyos) inerente a lui Dumnezeu, pe
care El o dã (cf. 6:10; 1 Pet. 4:11). Aceastã
magnificã combinaþie de cuvinte subliniazã
magnitudinea „puterii lui Dumnezeu“ care se
aflã la dispoziþia creºtinilor.

Apoi Pavel a menþionat trei manifestãri
ale puterii lui Dumnezeu care sunt vãzute
în Hristos (Ef. 1:20-23). În primul rând,
Dumnezeu a desfãºurat (ençrgçken) aceastã
putere energeticã în Hristos atunci când
L-a înviat din morþi ºi L-a pus sã ºadã la
dreapta Sa, în locurile cereºti. Puterea
energeticã a lui Dumnezeu care L-a înviat ºi
L-a înãlþat pe Hristos în trecut (cf. Rom. 8:34;
Ef. 2:6; Col. 3:1; Evr. 1:3; 8:1; 12:2; 1 Pet.
3:22) este aceeaºi putere aflatã la dispoziþia
credincioºilor în prezent (cf. Fil. 3:10). Ce
sursã extraordinarã de vitalitate, putere ºi
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tãrie spiritualã pentru trãirea vieþii creºtine!
(cf. Col. 1:11). Înãlþarea lui Hristos la dreap-
ta lui Dumnezeu înseamnã înãlþarea Sa mai
presus de orice altã autoritate (cf. Col. 1:16),
umanã ºi supraumanã (cf. Fil. 2:8-11), din
prezent (în veacul acesta) sau din viitor (în
veacul viitor; 1 Cor. 15:23-28). Cuvintele
domnie, stãpânire, putere ºi dregãtorie se
pot referi în principal la fiinþe angelice (cf.
Rom. 8:38; Ef. 3:10; 6:12; Col. 1:16; 2:15;
Tit 3:1).

A doua manifestare a puterii lui Dumne-
zeu în Hristos este vãzutã prin faptul cã El
a pus totul sub picioarele lui Hristos. Deºi
Adam ºi-a pierdut conducerea asupra creaþiei
atunci când a pãcãtuit, Hristos a fost fãcut
Capul întregii creaþii (cf. Ef. 1:10). Acest
lucru se va realiza pe deplin în viitor (Ps. 8:6;
1 Cor. 15:27; Evr. 2:6-8).

A treia manifestare a puterii lui Dumne-
zeu în Hristos este numirea Lui cãpetenie
peste toate lucrurile Bisericii. Cu toate cã
manifestarea finalã a conducerii lui Hristos
peste întreaga creaþie va avea loc în viitor,
acum El este Capul comunitãþii credincio-
ºilor. El mai este numit „Capul“ Bisericii în
Efeseni 4:15; 5:23 ºi în Coloseni 1:18. Chiar
dacã în Efeseni 1:10 Biserica este menþionatã
doar implicit, pentru prima oarã este menþio-
natã în mod specific în Efeseni versetul 22b.
Biserica este trupul Lui (v. 23; cf. 4:4, 15-
16; Col. 1:18). Trupul Sãu, Biserica univer-
salã, alcãtuitã din credincioºi, este plinãtatea
Celui ce plineºte totul în toþi. Semnificaþia
acestei prezentãri a Trupului Sãu este greu de
determinat. Verbul „plineºte“ („umple“, NIV
— n.tr.) poate fi luat în mod pasiv, însemnând
cã Hristos, Capul trupului, este umplut de
Bisericã, adicã, pe mãsurã ce creºte Biserica,
ea Îl completeazã pe Hristos. Totuºi, este mai
bine sã considerãm cã verbul „plineºte“ se
aflã la diateza mijlocie: Hristos, Capul trupu-
lui, umple (pentru Sine Însuºi) Biserica de
binecuvântãri. Atunci versetul ar putea fi tra-
dus: „care este trupul Lui, ce este umplut de
Cel care umple toate lucrurile cu toate lu-
crurile (binecuvântãrile).“ Aceastã interpre-
tare este preferatã din trei motive: (1) În nici
o altã parte a Noului Testament nu mai este
afirmat faptul cã Hristos îºi gãseºte împli-
nirea prin Bisericã. (2) Aceastã concepþie se
potriveºte bine contextului pentru cã Persoa-
nele Dumnezeirii duc la îndeplinire în mod
perfect acþiunea (cf. Ef. 1:10). (3) Concepþia
se potriveºte bine cu textul din 4:101-11 care
vorbeºte despre Hristos care dãruieºte „toate
lucrurile“, adicã oameni cu daruri, Bisericii.

Astfel se încheie rugãciunea lui Pavel.
Dupã ce a demonstrat cã credincioºii au toate
binecuvântãrile spirituale (1:3-14), Pavel s-a
rugat pentru credincioºi sã ajungã sã-L
cunoascã pe Dumnezeu în mod intim (v. 17)
pentru ca sã poatã cunoaºte trei lucruri:
(1) chemarea trecutã la mântuire care a pro-
dus speranþã (v. 18), (2) moºtenirea viitoare
pe care Dumnezeu o are pentru sfinþii Sãi    (v.
18) ºi (3) puterea prezentã a lui Dumnezeu
care se aflã la dispoziþia credincioºilor ºi care
(a) s-a manifestat în trecut prin învierea ºi
înãlþarea la cer a lui Hristos, (b) se va mani-
festa în viitor prin conducerea de cãtre
Hristos a întregii creaþii ºi (c) este manifes-
tatã în prezent prin conducerea Bisericii de
cãtre Hristos.

D. Noua poziþie individualã (2:1-10)
În capitolul 1 Pavel a discutat despre

planul etern al lui Dumnezeu de alegere a
celor care sunt predestinaþi sã devinã fii ºi
despre faptul cã toþi credincioºii de pe
pãmânt ºi din cer vor fi strânºi sub condu-
cerea lui Hristos, Capul Bisericii. Capitolele
2-3 explicã aplicarea acestui plan etern arã-
tând cum Dumnezeu îi face sfinþi pe pãcãtoºi
ºi apoi îi aºeazã în Bisericã, trupul lui
Hristos. În 2:1-10 Pavel a discutat cum pãcã-
toºii care nu meritã nimic în afara mâniei lui
Dumnezeu pot deveni trofeele harului Sãu.

1. STAREA VECHE : MORÞI FAÞÃ DE 
DUMNEZEU (2:1-3)
Încã de la început trebuie remarcat faptul

cã subiectul gramatical al acestei lungi fraze
(v. 1-7) în greacã este „Dumnezeu“  (v. 4) ºi
cele trei verbe principale sunt: „ne-a adus la
viaþã“ (v. 5), „ne-a înviat împreunã“ (v. 6) ºi
„sã ºedem împreunã“ (v. 6). Obiectul acestor
verbe este „noi“, adicã credincioºii  (v. 5-7).
Deci, afirmaþia principalã a versetelor 1-7
este cã Dumnezeu i-a fãcut vii pe credincioºi,
i-a înviat ºi i-a aºezat împreunã cu Hristos.
Toate celelalte propoziþii din aceste versete
sunt subordonate acestei afirmaþii principale.
Acest lucru nu reiese atât de uºor din tra-
ducerea NIV care adaugã trei verbe adiþi-
onale (unul în v. 1 ºi douã în v. 3), pe lângã
cele trei verbe menþionate deja, din  versetele
5-6.

Versetele 1-3 prezintã starea necredin-
cioºilor înainte ca Dumnezeu sã-i transforme. 

a. Prezentarea stãrii vechi (2:1)
2:1. Oamenii neregeneraþi sunt morþi în

greºelile (cf. v. 5) ºi în pãcatele (Col. 2:13)
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lor. Aceastã moarte este spiritualã, nu fizicã,
pentru cã oamenii nemântuiþi sunt vii din
punct de vedere fizic. Moartea înseamnã ab-
senþa comunicãrii cu cei vii. Cel care este
mort spiritual nu are comunicare cu Dumne-
zeu; el este separat de Dumnezeu. Expresia
„morþi în greºelile ºi în pãcatele“ lor aratã
domeniul morþii, sugestia fiind cã pãcatul i-a
omorât pe oameni (Rom. 5:12; 7:10; Col.
2:13) ºi cã ei rãmân în acea stare de moarte
spiritualã. „Greºelile“ (paraptômasin, „paºi
falºi“; cf. Ef. 1:7; 2:5) ºi „pãcatele“ (hamar-
tiais, „faptele ratãrii þintei“), cu toate cã
diferã puþin în sensurile lor originale, sunt
practic sinonime. Ambele cuvinte se referã la
acþiuni deliberate împotriva lui Dumnezeu ºi
a neprihãnirii Sale ºi astfel omul nu trãieºte
aºa cum ar trebui sã trãiascã. Pluralul acestor
douã substantive se referã la pãcatele repetate
ale oamenilor, deci la starea lor neregeneratã.

b. Prezentarea detaliatã a stãrii vechi 
(2:2-3)
2:2-3. Starea neregeneratã a omenirii

este prezentatã în continuare în trei moduri:
(1) Oamenii neregeneraþi urmeazã mersul
lumii acesteia. Necredincioºii urmeazã
modul de viaþã al altor necredincioºi; ei
experimenteazã presiunea anturajului lumii.
Expresia „acestei lumi“ (kosmos) se referã la
sistemul satanic care urãºte binele ºi se opune
la tot ce este bun (cf. Ioan 15:18, 23).

(2) Cei nemântuiþi îl urmeazã pe domnul
puterii vãzduhului, adicã Satan. „Toatã lu-
mea zace în Cel rãu“ (1 Ioan 5:19), adicã se
aflã sub controlul lui, el mai fiind numit ºi
„dumnezeul veacului acestuia“ (2 Cor. 4:4).
La mijlocul perioadei Necazului cel Mare el
va fi aruncat pe pãmânt, pentru a nu mai con-
trola lumea ºi a nu mai avea acces în prezenþa
lui Dumnezeu (Apoc. 12:9). Oamenii nemân-
tuiþi se aflã acum sub puterea acestui „domn“
ºi îl urmeazã în opoziþia lui faþã de Dum-
nezeu.

(3) Al treilea detaliu al prezentãrii stãrii
vechi; a duhului care lucreazã acum în fiii
neascultãrii, poate fi o dezvoltare a afirma-
þiei precedente „mersul lumii acesteia“, dar
aceastã expresie este prea îndepãrtatã. Unii
(ex., NIV, dar ºi COR — n.tr.) sugereazã cã
acest duh se referã la „domnul“ prezentat an-
terior, sensul fiind cã Satan lucreazã în mod
personal în fiii neascultãrii. Cu toate acestea,
este mai plauzibil sã credem cã „duhul“ este
similar cu „puterea (împãrãþia, NIV — n.tr.
— exousias, lit., „autoritatea“) vãzduhului“.
Este antecedentul cel mai apropiat ºi este cea

mai bunã interpretare din punct de vedere
gramatical. Acest „duh“ se referã în acest caz
la forþa sau atmosfera impersonalã care este
controlatã ºi condusã de Satan (1 Ioan 5:19).
Acest spirit „lucreazã“ acum (energountos)
în necredincioºi. Cuvântul „fiii“ (huiois)
conþine ideea de caracteristicã distinctivã.
„Un fiu al neascultãrii“ este un om în mod
distinctiv neascultãtor. Cuvântul grecesc tra-
dus „neascultare“ ºi „neascultãtor“ este fo-
losit de mai multe ori în Noul Testament
(Rom. 11:30, 32; Ef. 2:2; 5:6; Evr. 4:6, 11).
El sugereazã rebeliunea conºtientã ºi activã
ºi opoziþia faþã de Dumnezeu.

Cu toate acestea, neconvertiþii nu numai
cã se aflã sub presiunea sistemului lumii ºi
sub controlul lui Satan, dar se ºi bucurã de
acest lucru. Între ei eram ºi noi toþi odi-
nioarã este afirmaþia prin care Pavel le aduce
aminte cititorilor sãi neevrei cã evreii („noi
toþi“) au fost pãrtaºi acestei neascultãri.
Cuvântul tradus „eram“ (anestraphçmen, „ne
comportam“) diferã de cel tradus „trãiaþi
odinioarã“ (periepatçsate) din Efeseni 2:2.
Comportarea celor nemântuiþi se circumscrie
sferei definitã de cuvintele: poftele firii
noastre pãmânteºti… voile firii pãmânteºti
ºi ale gândurilor noastre. „Firii… pãmân-
teºti“ traduce sarkos, natura neregeneratã.
Aceastã naturã se poate manifesta printr-o
formã respectabilã, dar ºi prin preocupãri
dezonorante. Cuvântul „gândurilor“ (diano-
iôn, aici la pl., dar de obicei la sing.) aratã cã
pânã ºi procesul de gândire (sau a calculelor
fãcute de mintea raþionalã) al necredincio-
ºilor este pervertit. Acest mod greºit de a
gândi le conduce voinþele ºi acþiunile (cf.
Rom. 1:21).

Noi (i.e., atât evrei cât ºi neevrei), ca ºi
ceilalþi, suntem din fire (în mod natural, prin
naºtere) copii ai mâniei. Tekna, cuvântul tra-
dus „copii“ sugereazã o relaþie apropiatã cu
pãrinþii (spre deosebire de huioi, „fiii“ care
aratã caracteristici distincte). Necredincioºii
au o relaþie apropiatã, nu cu Dumnezeu, ci cu
mânia Lui! Neascultarea ºi necredinþa conduc
la mânia lui Dumnezeu (Rom. 1:18-2:29;
Ioan 3:36).

Efeseni 2:1-3 prezintã o imagine lipsitã
de speranþã a unei persoane neregenerate care
nu meritã altceva decât mânia lui Dumnezeu.

2. STAREA NOUÃ: VII PENTRU 
DUMNEZEU (2:4-10)
Cu toate acestea, mânia lui Dumnezeu  nu

reprezintã imaginea completã. Imaginea aceasta
întunecatã se deosebeºte de manifestarea

Efeseni 2:2-3
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glorioasã a harului lui Dumnezeu faþã de oa-
menii neregeneraþi. Versetele 4-10 aratã harul
lui Dumnezeu care lucreazã în unii necredin-
cioºi ºi le dã viaþã (v. 4-5), îi învie (v. 6a) ºi îi
aºeazã în sfera cereascã împreunã cu Hristos
(v. 6-10).

a. Dumnezeu i-a adus la viaþã (2:4-5)
2:4-5. Conjuncþia dar introduce acþiunile

lui Dumnezeu faþã de pãcãtoºi, spre deosebire
de starea lor nenorocitã din versetele 1-3.
În textul grecesc (ºi în COR — n.tr. )
Dumnezeu urmeazã imediat dupã „dar“,
accentuându-se astfel importanþa lui. „Dum-
nezeu“ este subiectul întregului pasaj. Cu-
vintele „dar Dumnezeu“ sugereazã diferenþe
foarte mari! El este prezentat drept bogat
în îndurare. (Cf. „bogãþia“ [1:7; 2:7] harului
lui Dumnezeu, a moºtenirii glorioase a lui
Dumnezeu [1:18], a lui Hristos [3:8] ºi a
slavei Sale [3:16].) În Septuaginta „îndurare“
(eleos) traduce cuvântul evreiesc hesed
(„dragoste loialã“). În Noul Testament eleos
înseamnã „bunãtate nemeritatã“ faþã de
pãcãtoºi. Astfel Dumnezeu, care este bogat
în manifestarea bunãtãþii Sale nemeritate,
acþioneazã în favoarea pãcãtoºilor pentru
dragostea cea mare cu care ne-a iubit.
Substantivul tradus „dragostea“ (agapç) pro-
vine din verbul agapaô care înseamnã „a
cãuta binele cel mai mare al celui iubit.“
Pentru cã pãcãtoºii sunt morþi din punct de
vedere spiritual faþã de Dumnezeu, ei nu au
nimic prin care sã se laude înaintea lui
Dumnezeu. Din acest motiv Pavel a numit
dragostea lui Dumnezeu „mare“.

Dragostea lui Dumnezeu a fãcut trei lu-
cruri: (a) ne-a adus la viaþã împreunã cu
Hristos, (b) „ne-a înviat împreunã cu Hris-
tos“ (2:6) ºi (c) ne-a pus sã ºedem în locurile
cereºti în Hristos Isus“ (v. 6). Un necredin-
cios, mort din punct de vedere spiritual, „este
adus la viaþã“ de cãtre Dumnezeu „împreunã
cu (prin asociere cu) Hristos“ (cf. Col. 2:13).
„Ne“ se referã atât la evrei cât ºi la neevrei
(cf. „noi“ din Ef. 2:3-4). Singurul mod prin
care un om spiritual poate sã comunice cu
Dumnezeu este sã fie adus la viaþã, iar acest
lucru a trebuit fãcut de Ce care este El Însuºi
viu. El este Dumnezeul cel viu „care înviazã
morþii“ (Rom. 4:17).

Dumnezeu cunoaºte perfect starea celor
necredincioºi. Ea a fost prezentatã clar în
Efeseni 2:1-3 ºi este repetatã aici: cu toate cã
eram morþi în greºelile noastre (cf. v. 1).
Aceastã acþiune a lui Dumnezeu de aducere
la viaþã a neregeneratului este o acþiune a

harului: prin har sunteþi mântuiþi. Pavel a
dezvoltat acest subiect, aflat aici în paranteze,
în versetul 8. Verbul „sunteþi mântuiþi“ este la
timpul trecut (NIV — n.tr.), care aratã starea
prezentã permanentã ca rezultat al unei acþiuni
trecute. Deoarece credincioºii au fost „aduºi
la viaþã“ din punct de vedere spiritual împre-
unã cu Hristos, ei au fost ºi sunt mântuiþi.

b. Dumnezeu i-a înviat (2:6a)
2:6a. Pe lângã faptul cã au fost aduºi la

viaþã, foºtii necredincioºi au înviat împre-
unã cu Hristos. Acest lucru se referã la pozi-
þia lor de înviaþi. Starea post-înviere a lui
Hristos a fost nouã, plinã de putere ºi unicã.
ªi creºtinii, în care locuieºte Hristos, au o
poziþie ºi o viaþã nouã, plinã de putere ºi
unicã. Datoritã vieþii noi, a puterii ºi a pozi-
þiei credincioºilor, ei trebuie sã aibã un set
nou de valori, aºa cum Pavel a scris în epis-
tola sa paralelã cãtre credincioºii din Colose:
„Dacã deci aþi înviat împreunã cu Hristos, sã
umblaþi dupã lucrurile de sus, unde Hristos
ºade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiþi-vã la
lucrurile de sus, nu la cele de pe pãmânt“
(Col. 3:1-2).

c. Dumnezeu i-a aºezat în cer (2:6b-10)
2:6b. Pe lângã faptul cã Dumnezeu i-a

adus la viaþã ºi i-a înviat împreunã cu Hristos
pe mulþi care au fost necredincioºi, El i-a pus
sã „ºadã“ împreunã în locurile cereºti (cf.
1:3, 20; 2:6; 3:10; 6:12) în Hristos Isus.
Poziþia spiritualã a credincioºilor este în cer,
acolo unde este Hristos. Ei nu mai sunt muri-
tori de rând; cetãþenia lor este în cer (Fil.
3:20). El este Fiul lui Dumnezeu înãlþat la cer,
iar ei sunt fii ºi fiice ale lui Dumnezeu.
Aceste acþiuni ale lui Dumnezeu faþã de
necredincioºi sunt similare cu acþiunile lui
Dumnezeu faþã de Hristos: „L-a înviat din
morþi ºi L-a pus sã ºadã la dreapta Sa în
locurile cereºti“ (Ef. 1:20). Hristos a murit
fizic (1:20), iar necredincioºii erau morþi din
punct de vedere spiritual (2:1-3). Hristos a
fost înviat fizic (1:20), iar necredincioºii sunt
aduºi la viaþã ºi înviaþi împreunã cu Hristos
din punct de vedere spiritual (2:5-6). Hristos
este aºezat fizic (în trupul Sãu înviat ºi
înãlþat; 1:20) în locurile cereºti, dar credin-
cioºii sunt aºezaþi spiritual în locurile cereºti
împreunã cu Hristos (2:6). Aceastã putere
divinã care îl poate face pe un necredincios sã
fie adus la viaþã, sã fie înviat ºi sã fie înãlþat
împreunã cu Hristos este aceeaºi putere care
acþioneazã în prezent în credincioºi.

Efeseni 2:4-6b
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2:7. În starea viitoare eternã, Dumnezeu
va „arãta“ întregii Sale creaþii nemãrginita
bogãþie a harului Sãu. „A arãta“ este
endeixçtai, care înseamnã „a manifesta sau a
demonstra“ (cf. Rom. 2:15; 9:17, 22; 2 Cor.
8:24; Tit 2:10; 3:2). Manifestarea aceasta va
fi vãzutã în cei rãscumpãraþi. „Bogãþia haru-
lui Sãu“ a fost menþionatã ºi în legãturã cu
rãscumpãrarea credincioºilor care le-a adus
iertarea pãcatelor (Ef. 1:7). Aceastã „bogãþie
a harului Sãu“ este exprimatã prin bunãtatea
Lui faþã de noi în Hristos Isus. Acest lucru
se referã la mântuire. Cuvântul „bunãtate“
(chrçstotçti) înseamnã în primul rând „ceea
ce este adecvat sau potrivit“. (Cuvântul este
folosit ºi în Rom. 2:4; 3:12 [„binele“], 11:22;
2 Cor. 6:6; Gal. 5:22; Col. 3:12; Tit 3:4.)
Manifestarea adecvatã a dragostei lui Dum-
nezeu faþã de cei care sunt morþi spiritual este
sã le dãruiascã viaþã: aceasta este „nemãr-
ginita bogãþie a harului Sãu, în bunãtatea
Lui“.

2:8-9. Aceste versete explicã sensul
expresiei: „nemãrginita bogãþie a harului
Sãu“ (v. 7), dezvoltând afirmaþia din paran-
teze din versetul 5, Cãci prin har aþi fost
mântuiþi, adãugând cã mijlocul realizãrii
acestei mântuiri este prin credinþã. Astfel
baza este harul ºi mijlocul este numai credin-
þa (cf. Rom. 3:22, 25; Gal. 2:16; 1 Pet. 1:5).
Credinþa nu este o „faptã“. Ea nu meritã mân-
tuirea; este numai mijlocul prin care omul
acceptã mântuirea gratuitã a lui Dumnezeu.

Pavel a continuat: ªi aceasta nu vine de
la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Pronu-
mele demonstrativ „aceasta“ (touto) a stârnit
multe dezbateri. Deºi unii considerã cã el se
referã la „har“, iar alþii cã se referã la „cre-
dinþã“, nici una din aceste pãreri nu este
validã pentru cã pronumele demonstrativ este
neutru, iar „har“ ºi „credinþã“ sunt substan-
tive feminine. De asemenea, ar fi redundant
ca acest pronume sã se lege de cuvinte prece-
dente. Pronumele neutru touto se referã, aºa
cum este cazul în mod obiºnuit, la expresia
sau propoziþia precedentã. (În Ef. 1:15 ºi 3:1
touto [cuvântul este trad. „aceasta“ numai în
NIV — n.tr.] se referã la paragraful prece-
dent.) Astfel, cuvântul se referã la conceptul
mântuirii (2:4-8a), a cãrui bazã este harul ºi
al cãrui mijloc este credinþa. Aceastã mân-
tuire nu îºi are sursa în om („nu vine de la
voi“), ci sursa ei este harul lui Dumnezeu
pentru cã este „darul lui Dumnezeu“.

Versetul 9 consolideazã acest lucru arã-
tând cã mântuirea nu se obþine prin fapte,
pentru cã baza ei este harul (Rom. 3:20, 28;

4:1-5; 11:6; Gal. 2:16; 2 Tim. 1:9; Tit 3:5) ºi
mijlocul însuºirii ei este credinþa (Rom. 4:5).
Din acest motiv, deoarece nimeni nu poate
obþine mântuirea prin propriile eforturi, sã nu
se laude nimeni (cf. Rom. 3:27; 1 Cor. 1:29).
Lauda lor poate fi numai în Domnul (1 Cor.
1:31).

2:10. Acest verset, care începe prin cu-
vântul Cãci, aratã de ce aceastã mântuire nu
vine de la om sau prin faptele lui. Motivul
este cã mântuirea este lucrarea lui Dum-
nezeu. Cuvântul „lucrarea“ (poiçma), folosit
numai aici ºi în Romani 1:20 (trad., „lucrurile
fãcute de El“ în COR) se referã la o lucrare
de artã sau la o capodoperã. Este alt cuvânt
decât cel tradus „fapte“ (ergôn) în Efeseni
2:9. Credincioºii sunt lucrarea lui Dumnezeu
pentru cã au fost zidiþi (o lucrare pe care
numai Dumnezeu o poate face) în Hristos
Isus (cf. „în Hristos Isus“ din v. 6-7). Scopul
acestei lucrãri a lui Dumnezeu este ca
oamenii credincioºi sã facã faptele bune
pregãtite de El. Lucrarea lui Dumnezeu nu se
realizeazã prin fapte bune, dar rezultatul ei
trebuie sã fie faptele bune (cf. Tit 2:14; 3:8).

În fraza pe care le-a pregãtit Dum-
nezeu mai dinainte, ca sã umblãm în ele,
expresia „pe care“ se referã la „faptele“ din
propoziþia precedentã. „Ca sã umblãm în ele“
este literal „cu scopul de a umbla în ele“.
Scopul acestor fapte pregãtite dinainte nu
este „sã lucrãm (sã depunem eforturi) în ele“,
ci „sã umblãm în ele“. În alte cuvinte, Dum-
nezeu a pregãtit o cale a faptelor bune pentru
credincioºi, pe care El le va realiza în ºi prin
ei în timp ce umblã prin credinþã. Aceasta
nu înseamnã a face o faptã bunã pentru
Dumnezeu; înseamnã cã Dumnezeu îºi reali-
zeazã lucrarea Sa în ºi prin credincioºi (cf.
Fil. 2:13). Aceastã cale a faptelor bune este
discutatã de Pavel în Efeseni 4-6.

În concluzie, 2:1-10 demonstreazã cã,
deºi oamenii sunt morþi din punct de vedere
spiritual ºi meritã numai mânia lui Dumne-
zeu, prin harul Sãu minunat, El a asigurat
mântuirea prin credinþã. Credincioºii sunt
lucrarea lui Dumnezeu în ºi prin care El face
fapte bune.

E. Noua poziþie colectivã (2:11-22)
Oamenii care au primit mântuirea prin

har a lui Dumnezeu nu sunt lãsaþi singuri, ci
sunt uniþi cu alþi credincioºi. În 2:11-22 Pavel
a dezvoltat acest concept al unitãþii corpora-
tive a evreilor ºi neevreilor din Bisericã,
trupul lui Hristos (cf. 1:22-23).

Efeseni 2:7-10
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1. AFIRMAREA UNITÃÞII (2:11-13)
a. Dezbinarea din trecut (2:11-12)

2:11. Dupã ce a încheiat discuþia sa
despre credincioºi, lucrarea lui Dumnezeu (v.
1-10), Pavel a început aceastã secþiune prin
particula deductivã (dio, De aceea) pentru
a-i avertiza pe efeseni de poziþia deloc de
invidiat de a nu avea o relaþie cu Dumnezeu.
Pavel le-a poruncit: aduceþi-vã aminte (în
NIV aceste cuvinte apar la începutul v. 11 —
n.tr.) cã altãdatã eraþi Neamuri din naºtere
ºi numiþi netãiaþi împrejur de evrei. Evreii,
fiind circumciºi fizic (în trup) îi desconsi-
derau pe toþi neevreii numindu-i „netãiaþi
împrejur“. Aceastã diferenþã fizicã dintre
evrei ºi neevrei a influenþat toate domeniile
vieþilor lor. O mare barierã socialã ºi spiritu-
alã exista între ei.

2:12. Neevreilor le lipsea semnul exte-
rior al circumciziei ºi acest lucru însemna cã
le lipseau ºi cinci privilegii pe care Dumne-
zeu le-a dat poporului Israel. În primul rând,
ei erau fãrã Hristos nu numai sub aspect per-
sonal (fapt valabil ºi în cazul multor evrei), ci
ºi sub aspectul lipsei speranþei naþionale în
venirea lui Mesia.

În al doilea rând, ei erau fãrã drept de
cetãþenie în Israel. Ei nu aparþineau statului
teocratic al Israelului (cf. Rom. 9:4). Cuvân-
tul tradus „fãrã drept“ este apçllotriômenoi,
„înstrãinat“ sau „alienat“. Este folosit de încã
douã ori (Ef. 4:18; Col. 1:21). Cu toate cã
unii neevrei au fost primiþi în cadrul iudais-
mului ca prozeliþi, neevreii ca întreg erau
excluºi; astfel ei erau înstrãinaþi.

În al treilea rând, ei erau strãini de legã-
mintele fãgãduinþei (cf. Ef. 3:6). Ei erau
privaþi de participarea directã la legãmintele
lui Dumnezeu ºi astfel nu aveau speranþa glo-
riei viitoare ºi a binecuvântãrilor cum avea
Israelul. „Legãmintele“ Israelului sunt: legã-
mântul avraamic (Gen. 12:1-3; 15:18-21;
17:1-8), cel palestinian (Deut. 28-30), cel
davidic (2 Sam. 7:16; Ps. 89:1-4) ºi legãmân-
tul nou (Ier. 31:31-34; Ez. 36:24-30). Aceste
legãminte, toate având drept punct central
„fãgãduinþa“ venirii lui Mesia ºi a binecuvân-
tãrilor prin El, au asigurat Israelul cã are o
existenþã naþionalã, o þarã, un Rege ºi binecu-
vântãri spirituale.

În al patrulea rând, neevreii erau fãrã
nãdejde. Spre deosebire de Israel ei nu aºtep-
tau un Mesia-Eliberator personal al Epocii
mesianice.

În al cincilea rând, ei erau fãrã Dumne-
zeu (atheoi, „în afarã de Dumnezeu“) în lu-
me. Neevreii se aflau într-o situaþie disperatã.

Nu aveau un sens al vieþii, speranþã, scop sau
direcþie în viaþã.

b. Unitatea din prezent (2:13)
2:13. Expresia Dar acum, în Hristos

Isus aratã contrastul atât temporal („altãdatã“
[v. 11] spre deosebire de „acum“) cât ºi po-
ziþional („fãrã Hristos“ spre deosebire de „în
Hristos Isus“). Neevreii care odinioarã erau
depãrtaþi (cf. v. 17) atât de Dumnezeu cât
ºi de evrei (v. 12) au fost apropiaþi prin
sângele lui Hristos (cf. v. 17). Ei au ajuns
aproape de Dumnezeu ºi de evrei prin moar-
tea sacrificatoare a lui Dumnezeu. Pãcatul
separã oamenii de Dumnezeu ºi numai ispã-
ºirea lui Hristos poate îndepãrta bariera
pãcatului.

2. EXPLICAREA UNITÃÞII (2:14-18)
Dupã ce a afirmat faptul unirii neevreilor

ºi a evreilor (v. 13), Pavel a explicat ce
înseamnã aceastã unitate. El a discutat despre
douã lucruri în aceastã secþiune: stabilirea
pãcii între credincioºii neevrei ºi evrei ºi între
Dumnezeu ºi oamenii care cred în El.

a. Afirmarea pãcii (2:14-16)
2:14. El (Hristos) este pacea dintre cre-

dincioºii evrei ºi neevrei, fãcând din cele
douã grupuri unul ºi a surpat zidul de la
mijloc care-i despãrþea. „Pacea“ este menþi-
onatã de patru ori în trei versete (v. 14-15, 17
[de douã ori]). Expresia „zidul de la mijlocul
care-i despãrþea“, care este menþionatã
numai aici în Noul Testament, a fost interpre-
tat în moduri diferite. Unii cu considerat cã se
referã la zidul din incinta Templului din
Ierusalim care separa curtea neevreilor de
curtea evreilor. Dar aceastã concepþie nu este
validã pentru cã Pavel nu a fãcut nici o refe-
rinþã la Templul din Ierusalim ºi pentru cã
acest zid se afla încã în picioare când Pavel a
scris aceastã epistolã. Unii cred cã zidul se
referã la perdeaua din Templul din Ierusalim
dintre locul preasfânt ºi locul sfânt. Dar era o
perdea, nu un zid. Alþii au sugerat cã este
vorba de „gardul“ din jurul Legii menþionat
de unii rabini. Dar acel „gard“ se referea mai
mult la protecþia Legii decât la ostilitatea
menþionatã în acest context. Structura tex-
tului grecesc sugereazã cã zidul despãrþitor
nu era o barierã fizicã, ci duºmãnia spiritualã
dintre evrei ºi neevrei, care-i despãrþea.
Deoarece Hristos a distrus aceastã duºmãnie
(cf. v. 16), între credincioºii evrei ºi neevrei
nu mai trebuie sã existe ostilitate.
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2:15-16. Pavel a prezentat aici cum ºi de
ce aceastã duºmãnie s-a sfârºit. Animo-
zitatea dintre credincioºii evrei ºi cei neevrei
a încetat datoritã morþii lui Hristos (în trupul
Lui sugereazã de fapt moartea Lui fizicã;
cf. Col. 1:22). El a fãcut Legea „inoperantã“
(katargçsas) în vieþile credincioºilor. Evreii
ºi neevreii erau duºmani din cauzã cã primii
doreau sã respecte Legea poruncilor, în
orânduirile ei (cf. Col. 2:14, 21-23), în timp
ce neevreilor nu le pãsa de ea. Aceastã dife-
renþã a fost ca o barierã între ei. Dar acum
când Legea este inoperantã („Hristos este
sfârºitul Legii“ [Rom. 10:4]), ostilitatea din-
tre evrei ºi neevrei a dispãrut. Unele traduceri
(ex., KJV, NASB) conduc la ideea cã Legea
era duºmãnia, dar acest lucru este greºit;
Legea era cauza ostilitãþii. Hristos a „surpat“
bariera (ostilitatea) fãcând Legea inoperantã.

Hristos a avut douã scopuri în încheierea
ostilitãþii. Primul scop a fost: sã facã pe cei
doi sã fie în El însuºi un singur om nou,
fãcând astfel pace. Cuvântul „nou“ (kainon)
înseamnã nou sau proaspãt în caracter sau
calitate, nu nou ca timp (neos). Acest „om
nou“ (Ef. 2:15), sau „o nouã umanitate“, mai
este numit „un singur trup“ (v. 16), Biserica.
În Bisericã neevreii nu devin evrei, nici evreii
nu devin neevrei. În loc de acest lucru, cre-
dincioºii evrei ºi neevrei devin creºtini, o
entitate nouã ºi unicã.

Al doilea scop al lui Hristos în distru-
gerea ostilitãþii a fost de a-i „împãca“ pe cei
doi — evreii ºi neevreii — într-un singur
trup (cf. 3:6). Aceastã împãcare a fost reali-
zatã prin cruce, prin care Hristos a omorât
(a nimicit) vrãjmãºia dintre oameni ºi
Dumnezeu. Cu toate cã El a fost omorât, la
rândul Lui a omorât vrãjmãºia dintre evrei ºi
neevrei. În 2:14 reconcilierea este între cre-
dincioºii evrei ºi neevrei ºi în versetul 16 ea
este între oameni ºi Dumnezeu. Pavel mai
menþioneazã împãcarea (îndepãrtarea duºmã-
niei) dintre om ºi Dumnezeu ºi în alte pãrþi
(Rom. 5:10; 2 Cor. 5:18-20; Col. 1:20).

b. Anunþarea pãcii (2:17-18)
2:17-18. Versetul 17 începe în greacã cu

„ºi“ (netradus în NIV — nici în COR —
n.tr.). Acest cuvânt leagã versetul 17 de ver-
setul 14. Pe lângã faptul cã Hristos este „pa-
cea noastrã“ (v. 14), El a adus vestea bunã a
pãcii. Când a fãcut Hristos acest lucru? Cu
siguranþã cã aceastã expresie se referã la
predicarea pãcii de cãtre apostoli, nu atât de
cãtre Hristos Însuºi, pentru cã Hristos a pre-
dicat aproape în întregime numai evreilor

(Mat. 10:5-6; 15:24-27). De asemenea, pacea
care a fost predicatã se întemeia pe moartea
lui Hristos, nu atât pe viaþa Lui de pe pãmânt.
Aceastã pace este pentru cei ce erau departe
(cf. Ef. 2:13), adicã neevreilor (care erau fãrã
Hristos ºi înstrãinaþi de Israel ºi de legã-
mintele lui, v. 12) ºi cei ce erau aproape,
adicã evreii (care au „legãmintele fãgãduin-
þei“, v. 12).

Ca rezultat al acestui mesaj al pãcii cre-
dincioºii evrei ºi neevrei au intrare la Tatãl,
într-un Duh (cf. 1 Cor. 12:13). „Intrare“
poate însemna „introducere“ în sensul cã
Hristos este „introducerea“ credinciosului la
Tatãl. Dar este mai bine sã interpretãm aceste
cuvinte în sensul cã Hristos le oferã credin-
cioºilor acces. Cuvântul grecesc folosit pen-
tru „intrare“ (prosagôgçn, „apropiere“) mai
este folosit în Noul Testament numai în
Romani 5:2 ºi în Efeseni 3:12. Lucrarea
Trinitãþii se vede aici, aºa cum s-a întâmplat
des în aceastã epistolã. Aici credincioºii au
intrare la Dumnezeu Tatãl prin Duhul Sfânt
datoritã morþii lui Hristos pe cruce.

Pavel a subliniat în 2:14-18 în patru
moduri faptul cã cei doi (evreul ºi neevreul)
au fost uniþi: (1) „cei doi“ (ta amphotera)
sunt fãcuþi „unul“ (v. 14); (2) „un singur
om nou“ este creat din „cei doi“ (v. 15);
(3) „într-un singur trup“ „a împãcat pe cei
doi“ (tous amphoterous; v. 16) ºi (4) „ºi unii
ºi alþii“ (hoi amphoteroi) au „intrare…
într-un Duh“ (v. 18). Nimic nu poate fi mai
clar decât faptul cã aceastã nouã unitate
înlocuieºte duºmãnia.

3. CONSECINÞA UNITÃÞII (2:19-22)
Dupã ce a afirmat ºi a explicat unirea

credincioºilor evrei ºi neevrei, Pavel a pre-
zentat apoi consecinþele acestei unitãþi.

a. Faptul: o relaþie nouã (2:19)
2:19. Aºa dar (ara oun) voi, adicã cre-

dincioºii neevrei, nu mai sunteþi nici strãini
(xenoi; cf. v. 12), nici oaspeþi ai casei.
Neevreii credincioºi au devenit cetãþeni cu
sfinþii, oameni din casa lui Dumnezeu. Ei
au devenit o parte din grupul celor rãscum-
pãraþi din toate timpurile începând cu Adam.
Totuºi, acest lucru nu înseamnã cã Biserica
moºteneºte binecuvântãrile promise Israe-
lului. Existã trei motive pentru acest lucru:
(1) Pavel a discutat în acest context despre
„un singur om nou“ (v. 15), despre un „singur
trup“ (v. 16). Acest lucru nu înseamnã cã
neevreii sunt încorporaþi în Israel, ci faptul cã
evreii ºi neevreii credincioºi sunt încorporaþi
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într-o nouã „umanitate“. (2) Pavel a afirmat
specific cã neevreii sunt încorporaþi împreunã
„cu sfinþii“ ºi în „casa lui Dumnezeu“ (v. 19);
el nu a folosit cuvântul „Israel“. Dacã Pavel
ar fi vrut sã spunã cã Biserica a devenit
„Israelul“, ar fi numit ambele grupuri, aºa
cum a fãcut în versetul 11. (3) Pavel a arãtat
cã aceastã relaþie nouã este ziditã „pe temelia
apostolilor ºi proorocilor, piatra din capul
unghiului fiind Isus Hristos“ (v. 20). Acest
lucru a început în ziua Cincizecimii, nu în
Vechiul Testament. Este adevãrat, credincio-
ºii neevrei au devenit parte din grupul celor
rãscumpãraþi din toate timpurile (v. 19). Dar
faptul cã au fost încorporaþi împreunã cu
credincioºii evrei într-un „singur om nou“ a
început în mod evident atunci când Biserica a
fost înfiinþatã în ziua Cincizecimii.

b. Cauza: o nouã structurã (2:20-22)
Pavel a descris Biserica ca o mare clã-

dire, un templu sfânt în care locuieºte Dum-
nezeu. Imaginea lui Dumnezeu locuind în
templu provine din Vechiul Testament. Pavel
a scris despre temelia clãdirii (v. 20), despre
formarea (v. 21) ºi funcþia ei (v. 22)

2:20. Pavel a descris mai întâi temelia
clãdirii. Motivul pentru care credincioºii
neevrei sunt „cetãþeni cu sfinþii“ (v. 19) este
cã sunt zidiþi pe temelia apostolilor ºi pro-
orocilor. „Proorocii“ sunt din epoca Noului
Testament, nu din cea a Vechiului Testament.
„Proorocilor“ urmeazã cuvântului „aposto-
lilor“ aici, în 3:5 ºi în 4:11. Aceºti oameni
au primit revelaþia tainei Bisericii în epoca
prezentã, tainã care a fost ascunsã în trecut,
adicã în vremea Vechiului Testament (3:5). 

Cuvintele „apostolilor ºi proorocilor“
pot modifica termenul „temelie“. Acest lucru
poate însemna: (a) cã temelia a fost constru-
itã de cãtre ei; (b) cã temelia a venit de la ei;
(c) cã ei au o temelie; sau, cel mai plauzibil,
(d) cã ei sunt temelia. Expresia poate fi tra-
dusã: „temelia care constã din apostoli ºi pro-
oroci“. Acest lucru poate fi înþeles mai bine în
lumina textului din 4:11, unde apostolii ºi
profeþii erau oameni cu daruri care au fost
dãruiþi Bisericii ca „temelie“. Mai mult,
aceastã concepþie se potriveºte cel mai bine
contextului, care afirmã: piatra din capul
unghiului fiind Isus Hristos, adicã El este
parte din temelie. În metodele folosite în
construcþie în antichitate „piatra din capul
unghiului“ era aºezatã cu multã atenþie. Rolul
ei era crucial întrucât întreaga clãdire era
aliniatã în funcþie de ea. Temelia Bisericii,
adicã apostolii ºi profeþii, trebuia sã fie

aliniaþi în mod corect în funcþie de Hristos.
Toþi ceilalþi credincioºi sunt zidiþi pe aceastã
temelie, vieþile lor fiind evaluate în funcþie de
Hristos.

2:21. Apoi Pavel a abordat tema formãrii
clãdirii. În Hristos toatã clãdirea este bine
închegatã. ASV traduce: „fiecare clãdire“ (în
loc de „toatã clãdirea“). Dar este preferabil sã
interpretãm astfel încât textul grecesc sã se
refere la o singurã suprastructurã, probabil
alcãtuitã din mai multe pãrþi. Participiul tra-
dus „bine închegatã“ este synarmologou-
menç, folosit numai aici ºi în 4:16. El aratã
cã diversele pãrþi ale clãdirii sunt potrivite
cu îndemânare, nu aruncate la întâmplare.
Aceastã structurã creºte (lit., „continuã sã
creascã“ [timpul prez.]) ca sã fie un Templu
sfânt în Domnul. Acest lucru aratã cã
Biserica este un organism viu care creºte pe
mãsurã ce noi credincioºi sunt incluºi în
suprastructura acestui templu (cf. 4:15-16;
1 Pet. 2:5). Credincioºii evrei ºi neevrei sunt
„bine închegaþi“ („legaþi“) într-un organism
numit „un Templu sfânt“ (cf. „un singur om
nou“ [Ef. 2:15] ºi „un singur trup“ [v. 16]).
Cuvântul pentru templu (naos) se referã
întotdeauna la sanctuarul din interiorul struc-
turii fizice din Ierusalim, nu la întreaga zonã
a Templului care avea mai multe curþi
(hieron).

2:22. Acum Pavel a discutat despre func-
þia templului. Dumnezeu a aºezat credincioºi
individuali în aceastã structurã; astfel ei sunt
zidiþi împreunã. Scopul acestui templu este
sã devinã un lãcaº al lui Dumnezeu, prin
Duhul. În Vechiul Testament gloria lui
Dumnezeu se afla în Templu, fapt ce repre-
zenta prezenþa Sa în mijlocul poporului Sãu.
În epoca aceasta Dumnezeu locuieºte în
templul Sãu cel nou care este construit nu
din materiale fãrã viaþã, ci din credincioºi
vii. Duhul Sfânt locuieºte în fiecare credin-
cios în mod individual (cf. Ioan 14:17; Rom.
5:5; 8:9, 11; 1 Cor. 2:12; Gal. 3:2; 4:6; 1 Ioan
3:24; 4:13), care este astfel un „templu“
(1 Cor. 6:19). Dar templul din Efeseni 2:21-
22 se referã la „locuirea“ colectivã a Duhului
Sfânt (cf. 1 Cor. 3:16; 2 Cor. 6:16), „templul“
Sãu compus din toþi credincioºii evrei ºi
neevrei.

„Prin Duhul“ apare exact în aceastã
formã în Efeseni 3:5. 

În concluzie, Pavel a arãtat cã, deºi
neevreii se aflau în trecut în afara casei lui
Dumnezeu, ei sunt acum un „om nou“ împre-
unã cu credincioºii neevrei. Aceastã nouã
entitate este asemenea unui templu a cãrui
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structurã are drept temelie apostolii ºi pro-
feþii, Hristos fiind Piatra din capul unghiului;
este locuit de Dumnezeu prin intermediul
Duhului Sfânt. 

F. O parantezã despre rãspândirea tainei 
(3:1-13)
Dupã ce a discutat despre unitatea din-

tre credincioºii evrei ºi neevrei din Bisericã
(2:11-22), Pavel a început sã se roage pentru
aceºti credincioºi. Dar s-a oprit în mijlocul
propoziþiei (la sfârºitul v. 3:1) ºi a fãcut o di-
gresiune vorbind despre taina lui Hristos. El a
prezentat aceastã tainã ºi responsabilitatea lui
de a o rãspândi. Apoi ºi-a reluat rugãciunea
începând cu versetul 14.

1. INTRODUCEREA (3:1)
3:1. Cuvintele traduse iatã de ce (fo-

losite ºi în v. 14) sunt legate nemijlocit de
pasajul anterior (2:11-22), care a afirmat cã
credincioºii evrei ºi neevrei sunt aºezaþi îm-
preunã pentru a forma o clãdire nouã. Dar ele
se mai referã în mod general ºi la prima parte
a epistolei în care Pavel a discutat despre
harul lui Dumnezeu faþã de neevrei. Cuvin-
tele: eu, Pavel, întemniþatul lui Isus Hristos
pentru voi, Neamurilor se referã la întem-
niþarea lui Pavel în Roma datoritã slujirii lui
Hristos (cf. 4:1; 2 Tim. 1:8; Filim. 1, 9) ºi
mai ales datoritã lucrãrii sale ca apostol al
neevreilor (2 Tim. 1:11-12). Datoritã credin-
cioºiei sale faþã de slujba încredinþatã de
Dumnezeu pentru neevrei (Ef. 3:2) s-a iscat o
opoziþie furibundã a evreilor împotriva lui.
Acest lucru a dus la atacarea sa în Ierusalim
ºi judecarea lui în Cezarea ºi în Roma.

2. TAINA (3:2-6)
a. Dispensaþia harului lui Dumnezeu (3:2)

3:2. Întrerupându-se în mijlocul unei
propoziþii în versetul 1, Pavel a început o
nouã propoziþie lungã care s-a încheiat cu
versetul 13 (una dintre cele opt propoziþii
lungi din Ef.; vezi comentariile de la 1:13-
14). Este o propoziþie condiþionalã în care
3:2 serveºte drept introducere (Dacã cel
puþin în v. 2 este lit., „dacã într-adevãr“), iar
versetul 13 este concluzia ei. Pavel a scris
despre isprãvnicia harului lui Dumnezeu,
care i-a fost datã (v. 2) ºi a încheiat cerân-
du-le sã nu se descurajeze din cauza închi-
derii sale la Roma (v. 13). Detaliile mesajului
ºi ale lucrãrii sale sunt date în versetele 3-12.
Expresia „dacã cel puþin“ este tradusã astfel
pentru cã este sigur cã efesenii au auzit de

responsabilitatea sa. Acum el a vorbit des-
pre ea mai în detaliu. Cuvântul „isprãvnicia“
(oikonomia; cf. v. 9) are sensul de admini-
strare sau de slujbã încredinþatã care trebuia
dusã la bun sfârºit (oikonomia este trad. „is-
prãvnicie“ ºi în 1 Cor. 9:17 ºi în Col. 1:25).
Pavel trebuia sã administreze „darul harului
lui Dumnezeu“ (Ef. 3:7) care i-a fost dat. El a
vorbit mai pe larg despre acest lucru în ver-
setele 3-6. Acest har i s-a dat pentru a-l
rãspândi printre neevrei (v. 1) la Efes (faþã de
voi), pentru cã el era un apostol al neevreilor
(Gal. 2:7; Ef. 3:8)

b. Revelarea tainei (3.3-5)
3:3. NIV începe versetul 3 prin „adicã“,

fapt ce aratã cã taina este „harul“ menþionat
în versetul 2. Aceastã tainã (un adevãr pânã
atunci necunoscut) nu este definitã înainte de
versetul 6. Cunoaºterea tainei i-a fost datã
lui Pavel prin descoperire dumnezeiascã,
despre care, de fapt, el a mai scris în puþine
cuvinte, nu în altã epistolã, ci în aceasta
(2:11-22).

3:4. Creºtinii efeseni îºi puteau închipui
priceperea (synesin; cf. Col. 1:27; 2:2) lui
despre taina lui Hristos „citind“ ceea ce
Pavel a „scris“ deja. Urmãtoarele cuvinte ale
lui Pavel (Ef. 3:5-6) vor mãri cunoaºterea lor
despre tainã. „Priceperea“ lui nu se referea la
propria lui descoperire, ci i-a fost revelatã de
Dumnezeu.

3:5. Apoi Pavel a spus când i-a fost des-
coperitã taina. Taina n-a fost fãcutã cunos-
cut fiilor oamenilor în celelalte veacuri în
felul cum a fost descoperitã acum. Aceastã
afirmaþie a dus la unele dezbateri între
cercetãtorii Bibliei. Problemele sunt legate de
adverbul comparativ „cum“ (hôs). Unii con-
siderã cã sensul lui este restrictiv (o com-
paraþie în grad), adicã taina a fost parþial
descoperitã în Vechiul Testament, dar este
acum revelatã total în epoca Bisericii. Ideea
acestor versete ar fi în acest caz cã Dumnezeu
nu a revelat aceastã tainã în trecut în mãsura
în care a descoperit-o acum. Alþii considerã
cã adverbul are sens descriptiv (o comparaþie
de fel), adicã în Vechiul Testament nu a fost
datã nici o descoperire a tainei ºi ea a fost
descoperitã pentru prima datã în Noul
Testament.

A doua concepþie este o interpretare mai
bunã din cinci motive: (1) Deºi sensul restric-
tiv al adverbului „cum“ este mai obiºnuit,
sensul descriptiv este totuºi folosit uneori
(ex., Petru a spus cã ucenicii nu erau beþi
„cum“ credeau evreii [Fapte 2:15]). (de fapt,
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uneori „cum“ poate fi tradus „cã“, ex., în
2 Tim. 1:3.)

(2) Contextul susþine aceastã concepþie
pentru cã Pavel a scris cã taina a fost ascunsã
în trecut (Ef. 3:9).

(3) Coloseni 1:26, textul paralel al tex-
tului din Efeseni 3:5, nu foloseºte adverbul
comparativ „cum“, dar afirmã explicit cã
„taina [a fost] þinutã ascunsã din veºnicii…
dar“ a fost „descoperitã acum“ (nun de)
sfinþilor.

(4) Poziþia adverbului temporal „acum“
(nun) se potriveºte cu cea din versetul din
Coloseni 1:26, marcând contrastul dintre cele
douã epoci. În trecut taina nu era cunoscutã,
dar „acum“ este cunoscutã. Acest lucru este
susþinut de acelaºi adverb temporal (nun) din
Efeseni 3:10: „Înþelepciunea nespus de felu-
ritã a lui Dumnezeu“ (care este taina) „azi“
(„acum“, NIV — n.tr.) sã fie fãcutã de cunos-
cut oºtilor cereºti. Dacã fiinþele cereºti nu cu-
noºteau taina în Vechiul Testament, cum ar fi
putut afla despre ea oamenii? Pentru cã fiin-
þele cereºti au aflat despre tainã prin Bisericã
(care nu a existat înainte de Cincizecime)
oamenii din Vechiul Testament cu siguranþã
cã nu au cunoscut taina.

(5) „Descoperitã“ înseamnã „a dezvãlui,
a da la ivealã“ lucruri care erau complet
ascunse sau acoperite. De aceea este greºit sã
spunem cã taina a fost parþial descoperitã în
Vechiul Testament.

Cei care aderã la prima concepþie („cum“
este considerat un comparativ de grad) susþin
cã pasaje precum Isaia 2:1-4 ºi 61:5-6 aratã
cã neevreii au primit binecuvântãrile lui
Dumnezeu împreunã cu Israelul. Dar aceste
pasaje vorbesc despre Mileniu, nu despre
conceptul unirii neevreilor ºi evreilor într-un
singur trup, Biserica.

Aceastã tainã a fost descoperitã prin
Duhul (cf. Ef. 2:22) sfinþilor apostoli ºi pro-
oroci ai lui Hristos (cf. 2:20; 4:11). Unii au
susþinut ideea cã aceastã descoperire i-a fost
datã lui Pavel, dar 3:5 afirmã explicit cã ea a
fost datã apostolilor ºi profeþilor ºi cã Pavel a
fost unul dintre cei care trebuia sã o rãspân-
deascã.

c. Constituirea tainei (3:6)
3:6. Pavel a definit acum „taina“. Folo-

sind trei substantive compuse el a afirmat cã
credincioºii neevrei împreunã cu cei evrei
(a) sunt „moºtenitori“ împreunã ai bogãþi-
ilor lui Dumnezeu (1:3-14), (b) fac parte
dintr-un singur trup (cf. 2:16; sysôma apare
numai în 3:6 în NT) ºi (c) iau parte… la

aceeaºi fãgãduinþã (promisiunea mesianicã;
cf. 2:12; Gal. 3:29) în Hristos Isus. (Vezi
comentariile de la Ef. 2:19 ºi 3:5 cu privire la
relaþia dintre Bisericã ºi Israel.)

Astfel taina nu este un lucru misterios,
ci un secret sacru pãstrat ascuns în trecut,
dar descoperit acum. Acest lucru a fost fãcut
posibil prin Evanghelia propovãduitã: cre-
dincioºii evrei împreunã cu Neamurile cre-
dincioase formeazã un singur „trup“. Taina
nu constã din faptul cã neevreii vor fi mântu-
iþi, pentru cã Vechiul Testament mãrturiseºte
despre acest lucru, ci constã în faptul cã cre-
dincioºii evrei ºi neevrei sunt uniþi. A fost un
concept revoluþionar atât pentru evrei cât ºi
pentru neevrei! 

3. LUCRAREA (3:7-12)
Dupã ce a prezentat taina (v. 2-6), Pavel

a abordat acum subiectul lucrãrii sale de
vestire a acestei taine neevreilor.

a. Intrarea sa în lucrare (3:7-8a)
3:7-8a. Cuvintele: slujitor (al Evanghe-

liei; cf. v. 6) am fost fãcut eu aratã slujba lui
Pavel (Col. 1:23). Cuvântul „slujitor“ (diako-
nos) subliniazã nu ideea de subjugare (aºa
cum face doulos, „rob“), ci ideea de slujire
sau servire, aºa cum serveºte cineva la masã
(Ioan 2:5, 9). Aceastã slujbã se întemeiazã pe
darul harului lui Dumnezeu (cf. Ef. 3:2)
dat lui Pavel prin lucrarea puterii Lui (cf.
1:19; Col. 1:29). Textul grecesc implicã mult
mai clar faptul cã slujba lui Pavel a fost
iniþiatã de „darul harului lui Dumnezeu“ ºi
continuã prin „lucrarea (energeian) puterii
(dynameôs) Lui“. Slujirea în harul acesta —
prin puterea lui Dumnezeu, nu a lui proprie
— era responsabilitatea lui Pavel, deºi el se
considera cel mai neînsemnat dintre toþi
sfinþii (hagiôn, cf. Ef. 1:1, 15). Acest lucru
aratã umilinþa profundã a lui Pavel în lumina
harului extraordinar de generos al lui Dum-
nezeu.

b. Îndeplinirea lucrãrii (3:8b-9)
3:8b-9. Modul în care ºi-a îndeplinit

Pavel lucrarea este prezentat de douã verbe la
infinitiv (în NIV — n.tr.). În primul rând, el
spune: mi-a fost dat sã vestesc Neamurilor
bogãþiile nepãtrunse ale lui Hristos. În al
doilea rând: sã pun în luminã înaintea
tuturor care este isprãvnicia acestei taine.
Deºi Pavel a lucrat atât printre evrei cât ºi
printre neevrei (cf. comentariilor de la Fapte
9.15), el a fost desemnat în mod special drept
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apostolul „Neamurilor“ (Rom. 11:13; Gal.
1:16; 2:7-8).

Neevreii pot cunoaºte unele lucruri des-
pre bogãþiile binecuvântãrilor lui Hristos (cf.
„bogãþiile harului Sãu“ din Ef. 1:7 ºi 2:4 ºi
expresiei „Dumnezeu, care este bogat în
îndurare“ din 2:4). Cu toate acestea, bogãþia
spiritualã incomprehensibilã a lui Hristos
nu poate fi înþeleasã niciodatã în totalitate
(anexichniaston, lit., „care nu poate fi gãsit
dupã urme“; folosit numai aici ºi în Rom.
11:33). Misiunea lui Pavel era sã proclame
public tuturor, nu numai efesenilor (cf. Ef.
3:2) isprãvnicia tainei sacre a lui Dumnezeu
(v. 3-4, 6). Aceastã tainã a fost „ascunsã“ din
veacuri în Dumnezeu (cf. v. 5), Creatorul
Universului. Înainte de a crea toate lucrurile
Dumnezeu s-a gândit deja la acest adevãr
minunat care face parte din planul Sãu etern
(cf. 1:4, 11).

c. Scopul lucrãrii (3:10-12)
3:10-12. Scopul (hina) lucrãrii lui Pavel

era ca domniile ºi stãpânirile din locurile
cereºti sã cunoascã… înþelepciunea (so-
phia) nespus de feluritã a lui Dumnezeu. În
greaca clasicã adjectivul „feluritã“ (polypoik-
ilos) se referea la frumuseþea unei broderii
sau la varietatea de culori a florilor (cf. poik-
ilçs, „felurit“ din 1 Pet. 4:10; trad. „în
diversele lui forme“ în NIV — n.tr.).
„Înþelepciunea nespus de feluritã a lui Dum-
nezeu“ nu se referã la rãscumpãrare ca atare,
ci la relaþia nouã dintre credincioºii evrei ºi
neevrei dintr-un singur trup. Înþelepciunea
aceasta este comunicatã prin Bisericã;
destinatarii descoperirii sunt fiinþele angelice
din „locurile cereºti“ (cf. Ef. 1:3). „Domniile
ºi stãpânirile“ se referã atât la îngeri buni
cât ºi la îngeri rãi, aºa cum se vede  în 6:12
(cf. 1:21). Vãzând prezenþa într-un singur
trup al evreilor ºi al neevreilor, fiinþele ange-
lice trebuie sã recunoascã faptul cã acest
lucru este o dovadã a înþelepciunii lui Dum-
nezeu.

Aceastã tainã — faptul cã toþi credincio-
ºii, evrei ºi neevrei, se aflã într-un singur trup
(3:6) — a fost descoperitã apostolilor ºi pro-
feþilor (v. 5) ºi a fost vestitã de Pavel (v. 7-9).
Scopul ei a fost ca fiinþele angelice sã vadã
înþelepciunea atât de diversã a lui Dumnezeu.
Toate aceste lucruri au fost dupã planul
veºnic pe care l-a fãcut în Hristos Isus,
Domnul nostru (v. 11). Acest lucru înseam-
nã fie cã Dumnezeu îºi îndeplineºte acum
scopul Sãu etern, fie cã El l-a îndeplinit în
Hristos acum aproape 2.000 de ani. Ultima

concepþie este preferabilã pentru cã (a) „l-a
fãcut“ este la timpul trecut, nu prezent ºi
(b) includerea evreilor ºi a neevreilor credin-
cioºi într-un singur trup a fost un fapt realizat
prin moartea lui Hristos.

Prin credinþa în Hristos creºtinii au
dreptul de a se adresa lui Dumnezeu cu
încredere (slobozenia, parrçsian, lit., „curaj,
îndrãznealã“; cf. Evr. 3:6; 4:16; 10:19, 35) ºi
au acces (apropierea, prosagôgçn; cf. Ef.
2:18; Rom. 5:2) înaintea Lui. Cu toate cã
planul etern al lui Dumnezeu a fost realizat în
Hristos cu aproape douã milenii în urmã,
credincioºii se pot adresa lui Dumnezeu ºi pot
veni înaintea Lui plini de curaj ºi de
încredere.

4. ÎNDEMNUL (3:13)
3:13. Acest verset marcheazã încheierea

propoziþiei începute în versetul 2. Dacã
efesenii ar înþelege „isprãvnicia harului lui
Dumnezeu… datã“ lui Pavel (v. 2), ei nu
ºi-ar „pierde“ cumpãtul din pricina necazu-
rilor lui pentru ei. Suferinþele lui erau spre
câºtigul ºi slava lor. Dacã Pavel nu ar fi vestit
printre neevrei isprãvnicia tainei harului lui
Dumnezeu, atunci evreii nu ar fi fost ostili
faþã de el ºi el nu ar fi fost întemniþat. Pre-
dicarea lui a adus mântuirea neevreilor, dar ºi
mânia multor evrei împotriva lui. Cu toate
acestea, mulþi alþii au devenit membri ai Bi-
sericii, trupul lui Hristos, ºi aceasta era slava
lor.

G. Rugãciunea pentru consolidarea 
dragostei (3:14-21)
Dupã ce a afirmat cã, din punct de vedere

poziþional, credincioºii neevrei ºi evrei fac
parte dintr-un „singur om nou“ (2:15), care
este trupul lui Hristos, Pavel s-a rugat pentru
ca ei sã fie uniþi ºi din punct de vedere expe-
rimental. Dorinþa lui a fost ca ei sã cunoascã
cu adevãrat ºi sã experimenteze dragostea lui
Hristos ºi astfel sã o arate ºi unii altora.

1. ABORDAREA RUGÃCIUNII (3:14-15)
3:14-15. Versetele 14-19 în greacã for-

meazã alta din cele opt fraze lungi ale lui
Pavel din Efeseni (vezi comentariile de la
1:3-14). Iatã de ce este o expresie repetatã
din versetul 1, când Pavel a început sã se
roage. Apoi el s-a întrerupt înainte de ter-
minarea frazei pentru a dezvolta tema tainei,
trupul lui Hristos, ºi tema lucrãrii sale de
vestire a acestei taine. Îngenuncherea lui
Pavel în rugãciune este una dintre poziþiile

Efeseni 3:10-15

620

Efeseni.qxd  04.01.2005  22:26  Page 620



pentru rugãciune (în picioare, în genunchi,
prosternat la pãmânt) din Scripturã. Traduce-
rea mai scurtã Tatãlui (NIV) este preferabilã
celei mai lungi din KJV (ºi COR) „Tatãlui
Domnului nostru Isus Hristos“. Expresia din
care îºi trage numele orice familie este
tradusã în NIV „din care îºi trage numele
întreaga Lui familie“, ceea ce înseamnã cã
întreaga creaþie, atât îngerii cât ºi oamenii,
formeazã o singurã familie al cãrei tatã este
Dumnezeu. Dar acest lucru prezintã proble-
me gramaticale pentru cã în greacã nu existã
pronumele „Lui“ dupã cuvântul „întreaga“. O
traducere mai bunã este „din care îºi trage
numele orice familie“ (cf. COR, ASV,
NASB, RSV). Pavel nu a spus cã Dumnezeu
este Tatãl tuturor, ci cã El este Prototipul
tatãlui. A fi „tatã“ este un concept ce provine
de la Dumnezeu, nu de la oameni. El este
primul Tatã, singurul a cãrui poziþie de tatã
nu provine de la nimeni. Astfel fiecare fa-
milie „îºi trage numele“, adicã existã ca o
familie cu un tatã, din El. Acest lucru se
întâmplã datoritã Lui. Acestui Tatã s-a rugat
Pavel.

2. CEREREA DIN RUGÃCIUNE 
(3:16-19)
Deºi fraza începe în versetul 14 ºi se ter-

minã în versetul 19, cererea lui Pavel începe
în versetul 16. În aceastã rugãciune el a cerut
un singur lucru.

a. Enunþarea cererii: întãrirea omului 
interior (3:16-17a)
3:16-17a. Prima parte a cererii lui Pavel

este ca Dumnezeu, potrivit cu (kata, lit.,
„conform standardului“) bogãþia slavei Sale
(cf. 1:7, 18; 2:4; 3:8) sã îi facã pe credincioºi
sã fie întãriþi (krataiôthçnai, „a fi puternic
pentru a învinge rezistenþa“, cf. kratous din
1:19 ºi kratei din 6:10) în putere (dynamis,
putere dinamicã vie; cf. 3:20) prin Duhul
Lui, în omul dinãuntru adicã în fiinþa inte-
rioarã a credincioºilor). Rezultatul acestui
lucru este: Hristos sã locuiascã în inimile
lor, adicã în întreaga lor personalitate, prin
credinþã. „Sã locuiascã“ (katoikçsai) se
referã nu la începutul locuirii lui Hristos în
momentul mântuirii, ci la dorinþa ca Hristos,
literal, „sã fie acasã“ în inima credincioºilor,
adicã în centrul fiinþei lor, sau, în alte cuvinte,
sã fie înrãdãcinat adânc în vieþile lor. Ei tre-
buie sã-L lase pe Hristos sã devinã factorul
dominant al atitudinilor ºi comportamentului
lor.

b. Afirmarea scopului: înþelegerea dragostei lui 
Hristos ºi umplerea cu plinãtatea lui 
Dumnezeu (3:17b-19)
3:17b-19. Pavel ºi-a continuat rugãciu-

nea repetându-ºi cererea ca Hristos sã fie
centrul vieþii credincioºilor. El a afirmat acest
lucru printr-o metaforã mixtã folosind termi-
nologia biologicã ºi arhitecturalã: având
rãdãcina (ca o plantã) ºi temelia (ca o con-
strucþie) pusã în dragoste. Gerunziul (parti-
cipiu în gr.) „având“ indicã o acþiune trecutã
care are rezultate continue. Scopul cererii
este: sã puteþi (exischysçte, „sã aveþi putere
inerentã“) pricepe împreunã cu toþi sfinþii,
care este lãrgimea, lungimea, adâncimea
ºi înãlþimea. Aceste mãrimi nu exprimã
capacitatea completã de înþelegere, ci dimen-
siunea foarte mare a lucrurilor care trebuie
înþelese.

Este interesant faptul cã încã o datã — ca
în (a) 1:13-14; (b) 1:17; (c) 2:18; (d) 2:22; ºi
(e) 3:4-5) — Pavel a vorbit despre Trinitate:
Tatãl (v. 14), Duhul (v. 16) ºi Fiul (v. 17).

Conþinutul acestei comprehensiuni este:
sã cunoaºteþi din punct de vedere experi-
mental dragostea lui Hristos, care întrece
orice cunoºtinþã (cf. Fil. 4:7). Cu cât un
creºtin cunoaºte mai mult despre Hristos, cu
atât este mai uimit de dragostea lui Hristos
pentru el.

Scopul final este sã ajungeþi plini de
toatã plinãtatea lui Dumnezeu. Traducerea
KJV ºi RSV: „ca sã vã umpleþi cu toatã plinã-
tatea lui Dumnezeu“ este greºitã, pentru cã
înseamnã cã întreaga plinãtate a lui Dumne-
zeu poate fi conþinutã de viaþa unui credin-
cios. Dar acest lucru ignorã prepoziþia greacã
eis care denotã un scop; traducerea NIV este
corectã în aceastã privinþã: „sã vã umpleþi în
mãsura întregii plinãtãþi a lui Dumnezeu“.
Plinãtatea Dumnezeirii se aflã numai în
Hristos, ºi numai prin El un credincios este
complet (Col. 2:9-10). Deºi în Hristos
aceastã plinãtate divinã este deja, din punct
de vedere ideal, al credinciosului, Pavel s-a
rugat ca ea sã poatã fi experimentatã de
fiecare (cf. Ef. 4:13). Experimentarea calitãþii
morale ºi a perfecþiunii lui Dumnezeu îi
determinã pe credincioºii evrei ºi neevrei sã
se iubeascã unii pe alþii. Din punct de vedere
poziþional ei sunt una în Hristos; din punct de
vedere experimental ei trebuie sã se iubeascã
unii pe alþii, pentru cã sunt una în El.

3. LAUDA (3:20-21)
3:20-21. Pavel ºi-a încheiat rugãciunea

cu o doxologie. El L-a lãudat pe Dumnezeu
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care prin puterea (dynamin; cf. v. 16; 1:19)
care lucreazã (energoumençn; cf. 1:19) în
noi, poate sã facã nespus mai mult decât
cerem sau gândim noi. Nici un om sau înger
(cf. 3:10) nu a putut concepe cã evreii ºi
neevrei pot sã funcþioneze împreunã într-un
singur trup. Dar prin puterea dragostei lui
Dumnezeu din viaþa fiecãrui credincios,
Pavel era încrezãtor cã credincioºii evrei ºi
neevrei pot trãi împreunã ºi se pot iubi. Acest
lucru este uluitor ºi, deºi este imposibil din
punct de vedere natural, Dumnezeu îl poate
îndeplini. De aceea Pavel I-a dat slava lui
Dumnezeu, care trebuie sã se manifeste în
Bisericã, unde minunea iubirii are loc ºi în
Hristos Isus, care a fãcut posibilã unirea din-
tre credincioºii evrei ºi neevrei.

Lauda Celui care a realizat acest lucru
trebuie sã continue în eternitate (cf. Rom.
11:36; 2 Tim. 4:18). Aceastã doxologie ser-
veºte ca o concluzie adecvatã nu numai a
acestei rugãciuni, ci ºi a primelor trei capitole
ale cãrþii.

II. Comportarea Bisericii (cap. 4-6)

Dupã ce a prezentat un conþinut doctrinar
în primele trei capitole, Pavel a vorbit în
capitolele 4-6 despre câteva aplicaþi practice
ale acestor doctrine. Insistenþa sa asupra
„umblãrii“ credinciosului este semnul dis-
tinctiv al acestei secþiuni. În NIV „umblarea“
este tradusã prin „trãire“.

A. Umblarea în unitate (4:1-16)
Dupã ce a prezentat unitatea dintre cre-

dincioºii evrei ºi neevrei ºi s-a rugat pentru
aceastã unitate obþinutã prin experimentarea
reciprocã a dragostei lui Hristos, Pavel a arã-
tat cum trebuie sã trãiascã ei în unitatea
acestui trup. Acest lucru este realizat prin
oamenii cu daruri care sunt dãruiþi Bisericii
de cãtre Hristos, pentru ca trupul lui Hristos
sã poatã creºte în toate domeniile.

1. BAZA UNITÃÞII (4:1-6)
a. Îndemn la unitate (4:1-3)

4:1. Pavel i-a îndemnat: sã vã purtaþi
într-un chip vrednic de chemarea pe care
aþi primit-o. NIV lasã impresia cã acest mod
de purtare se bazeazã pe faptul cã Pavel era
întemniþat pentru Domnul, dar textul gre-
cesc nu susþine aceastã interpretare. În greacã
textul este: „De aceea (sau deci), eu, cel
întemniþat pentru Domnul (un fapt menþionat
deja în 3:1), vã sfãtuiesc sã vã purtaþi într-un

chip vrednic de chemarea pe care aþi pri-
mit-o.“ În concluzie, pe baza cuvintelor lui
Pavel din capitolele 1-3, el i-a implorat pe ei
sã fie vrednici în comportarea lor. Cuvântul
„vrednic“ (axiôs) înseamnã „greutate egalã“;
chemarea ºi comportarea trebuie sã fie în
echilibru. „Chemarea“ se referã nu numai la
mântuirea credincioºilor (cf. Rom. 1:5-6;
1 Cor. 1:9), ci ºi la unirea lor într-un singur
trup. De aceea comportarea unui creºtin este
importantã atât pentru viaþa lui personalã cât
ºi pentru responsabilitatea sa faþã de ceilalþi
credincioºi din bisericã.

4:2–3. Atitudinile credincioºilor sunt la
fel de importante. Pavel a enumerat trei vir-
tuþi care trebuie sã caracterizeze umblarea
unui credincios. Prima dintre acestea este
umilinþa. În cultura greceascã umilinþa era
consideratã un viciu rezervat doar sclavilor.
Dar Pavel a afirmat cã sfinþii trebuie sã trã-
iascã cu toatã smerenia. Umilinþa este opu-
sul mândriei. Pe de altã parte creºtinii trebuie
sã nu afiºeze o umilinþã falsã, ci sã recu-
noascã adevãrul despre locul lor în planul lui
Dumnezeu (cf. Ioan 3:30; Rom. 12:3). Aceas-
tã virtute este prezentatã prima, datoritã
accentului pus de Pavel pe unitate (mândria
creeazã dezbinare; umilinþa creeazã unitate)
ºi pentru cã Pavel a dorit sã lanseze un con-
traatac împotriva mândriei care i-a caracteri-
zat pe ei în trecut, astfel încât sã faciliteze
ascultarea ºi dependenþa de Dumnezeu.
Hristos a fost exemplul suprem de umilinþã
(Fil. 2:6-8).

În al doilea rând, un credincios trebuie sã
fie caracterizat de [„toatã“] blândeþa (prau-
tçtos; cf. adverbului care provine din acelaºi
cuvânt din Gal. 6.1; 2 Tim. 2:25 ºi cf. sub-
stantivului din Gal. 5:23; Col. 3:12; 1 Pet.
3:15). Aceastã virtute este opusul dorinþei de
a se afirma pe sine însuºi, a duritãþii ºi a rigi-
ditãþii. Ea sugereazã pãstrarea controlului
asupra emoþiilor, dar nu slãbiciunea. Este o
stare de mijloc între cea de mânie permanen-
tã ºi cea din care lipseºte orice reacþie. Cel
care este controlat de Dumnezeu se mânie
atunci când este necesar acest lucru, dar
niciodatã nu este mânios la momentul nepo-
trivit. Moise a fost cunoscut ca omul cel mai
blând de pe pãmânt (Num. 12:3). Totuºi s-a
mâniat când Israelul a pãcãtuit împotriva lui
Dumnezeu (Ex. 32). Hristos a fost blând ºi
smerit în inimã (Mat. 11:29), dar a devenit
mânios atunci când unii evrei au transformat
Templul într-un loc al hoþilor (Mat. 21:12-13).

În al treilea rând, credincioºii trebuie sã
manifeste îndelungã rãbdare (makrothy-
mias). Rãbdarea este spiritul care niciodatã
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nu cedeazã, pentru cã rezistã pânã la sfârºit în
situaþii adverse (Iac. 5:10). Este o autocon-
strângere care nu se grãbeºte sã se rãzbune
(cf. Gal. 5:22; Col. 1:11; 3:12, 2 Tim. 4:2).

Atitudinile umilinþei, blândeþei ºi rãbdã-
rii creeazã unitatea între creºtini. Dupã ce a
prezentat aceste trei virtuþi, Pavel a arãtat
apoi care este modul în care ele trebuie apli-
cate în purtare: îngãduiþi-vã unii pe alþii în
dragoste ºi cãutaþi (în gr. este un participiu,
„fãcând cu sârguinþã orice efort“) sã pãstraþi
unirea Duhului, prin legãtura pãcii. Creºti-
nii nu trebuie sã producã unitatea, ci sã
pãstreze sau sã pãzeascã ceea ce a creat
Dumnezeu prin acel „om nou“ (Ef. 2:15-16).
Ei trebuie sã pãstreze aceastã unitate „prin
legãtura“ care constã în „pace“. Preocuparea
pentru pace va însemna cã toþi creºtinii se
vor tolera în dragoste, chiar dacã vor exista
diferenþe între ei.

b. Elementele unitãþii (4:4-6)
4:4. Fãrã sã foloseascã o conjuncþie,

Pavel a prezentat ºapte elemente ale unitãþii
având în centru cele trei Persoane ale Trini-
tãþii. Aceste lucruri constituie baza spiritului
unitãþii care trebuie sã existe într-un grup de
credincioºi. Expresia un singur trup se re-
ferã la Biserica universalã, la toþi credincioºii
(1:23; 2:16; 3:6). Un singur Duh este Duhul
Sfânt care locuieºte în Bisericã (2:22).
Cuvintele: dupã cum ºi voi aþi fost chemaþi
la o singurã nãdejde a chemãrii voastre
aratã cã toþi credincioºii au o speranþã co-
munã referitoare la viitorul lor cu Dumnezeu
(cf. 1 Pet. 1.3; 3:15), o încredere care s-a nãs-
cut atunci când au fost „chemaþi“ la mântuire
(Ef. 1:4, 18; 2:7, 4:1).

4:5. Un singur Domn (cf. Rom. 10:12)
se referã la Hristos, Capul Bisericii (Ef.
1:22-23; Col. 1:18). O singurã credinþã vor-
beºte, cel mai probabil, nu despre credinþa
obiectivã, adicã corpul de adevãruri crezute
de creºtini (ca în Fapte 6:7; 1 Tim. 3:9; 4:1,
6; Iuda 3), ci la credinþa subiectivã care este
exercitatã de toþi creºtinii în Hristos, Domnul
lor ( cf. Col. 2:7). Un singur botez se poate
referi la botezul în apã, simbolul exterior al
realitãþii interioare, sau se poate referi la
identificarea credinciosului cu Hristos ºi cu
moartea Sa (Rom. 6:1-11; Gal. 3:27). Este
puþin plauzibil ca expresia sã aibã ultimul
sens, botezul cu Duhul, pentru cã se aflã în
triada acestor elemente care se referã la
Hristos, a doua Persoanã a Trinitãþii. De
asemenea, nimic din contextul larg (Ef.
4:1-6) nu sugereazã cã este vorba de botezul

Duhului. Dacã se referã la botezul în apã,
atunci ideea este cã prin acest act credincioºii
îºi demonstreazã unitatea lor spiritualã.

4:6. Cuvintele: Este un singur Dumne-
zeu ºi Tatã al tuturor, care este mai presus
de toþi, care lucreazã prin toþi ºi care este
în toþi se referã la Dumnezeu Tatãl ºi la
relaþia Lui cu toþi credincioºii. Folosirea de
patru ori în aceastã frazã a cuvântului „toþi“
(ºi „tuturor“) se referã la „toþi credincioºii“,
nu la „toatã omenirea“. Cu siguranþã cã
aceste caracteristici nu sunt comune tuturor
oamenilor. Dumnezeu este Tatã „al“ tuturor
celor care cred; ei sunt copiii Lui (Ioan 1:12;
Gal. 3:26). De asemenea, El se aflã „mai pre-
sus“ de toþi credincioºii fiind Suveranul lor.
El trãieºte „prin“ ei ºi se manifestã „în“ ei. 

Trebuie fãcute douã remarci în legãturã
cu aceastã listã care conþine ºapte elemente
unificatoare (Ef. 4:4-6). Prima este cã Trini-
tatea face parte integralã din listã. Acest grup
de credincioºi este vitalizat de un Duh, astfel
încât credincioºii au o singurã speranþã.
Acest grup este unit de singurul lui Domn
(Hristos) prin actul de credinþã individual al
fiecãrui membru ºi identificarea lui cu El este
manifestatã printr-un singur botez. Un singur
Dumnezeu, Tatãl, este suprem asupra tuturor,
lucreazã prin toþi ºi locuieºte în toþi. Toate
cele ºapte elemente sunt unite în Trinitate.

A doua remarcã este cã ordinea prezen-
tãrii celor trei Persoane ale Trinitãþii este
interesantã. Pavel a început cu Duhul Sfânt,
nu cu Tatãl. Motivul este cã în versetele pre-
cedente el a discutat despre „unirea Duhului“
(v. 3) ºi în versetele 7-13 el a discutat despre
darurile Duhului. Aceeaºi ordine a membrilor
Trinitãþii este datã în 1 Corinteni 12:4-6, unde
Pavel a discutat de asemenea despre darurile
Duhului.

2. PÃSTRAREA UNITÃÞII (4:7-16)
Dupã ce a discutat despre baza unitãþii

(v. 1-6), Pavel a analizat acum mijloacele
pãstrãrii acestei unitãþi (cf. „cãutaþi sã pãstraþi
unirea“, v. 3) a trupului prin intermediul
diverselor daruri.

a. Distribuirea darurilor (4:7-11)
4:7-8. Pavel a discutat anterior despre

unitatea întregii Biserici (v. 1-6). Acum el a
discutat diversitatea din Bisericã (cf. unitãþii
din 1 Cor. 12:12-13 ºi diversitãþii din 1 Cor.
12:4-11, 14-20). Dumnezeu îi dã fiecãruia
dintre credincioºi harul sau capacitatea (cf.
Ef. 3:2, 7-8) dupã mãsura (metron, folosit,
de asemenea, în 4:13, 16) darului lui
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Hristos, adicã a darului pe care El doreºte
sã-l dãruiascã. Fiecare credincios trebuie sã
funcþioneze în trupul lui Hristos prin puterea
lui Dumnezeu, corespunzãtor darului (capa-
citãþii spirituale) care i-a fost dãruit, nici mai
mult, nici mai puþin. Acest lucru înseamnã cã
vor fi exercitate o varietate de daruri, aºa cum
este vãzut în versetul 11, în Romani 12:4-6
ºi în 1 Corinteni 12:4-6. Mai mult, pentru cã
fiecare credincios primeºte „harul“, clericii ºi
laicii — pentru a folosi termenii de astãzi —
se aflã la acelaºi nivel în privinþa exercitãrii
darurilor lor.

Efeseni 4:8 conþine un citat din Vechiul
Testament, care confirmã faptul cã Dumne-
zeu dã daruri. Cei mai mulþi cred cã este un
citat din Psalmul 68:18 având cinci schimbãri
minore ºi douã schimbãri majore. Cele douã
variaþii majore sunt: trecerea de la persoana
a doua la persoana a treia ºi schimbarea
direcþiei de la primirea de daruri din partea
oamenilor, la oferirea de daruri oamenilor.
Cu toate acestea, este mai bine sã credem cã
Pavel nu a citat un anume verset  al psalmu-
lui, ci a rezumat întregul Psalm 68, care are
multe cuvinte similare cu cele din Psalmul
68:18. Mesajul central al psalmului este cã
un biruitor militar are dreptul sã dea daruri
celor care s-au identificat cu el. Hristos, care
a luat captivi oamenii pãcãtoºi rãscumpãrân-
du-i, este Biruitorul care îi dãruieºte ca daruri
Bisericii. În timp ce Romani 12 ºi 1 Corinteni
12 vorbesc despre daruri date credincioºilor,
Efeseni 4:7 vorbeºte mai mult despre credin-
cioºii cu daruri daþi Bisericii (cf. v. 11).

4:9-10. Versetele 9-11 servesc drept co-
mentarii la douã cuvinte ale citatului din
versetul 8, ºi anume S-a suit (v. 9-10) ºi „a
dat“ (v. 11). În versetele 9-10 Pavel a comen-
tat pe marginea cuvintelor „S-a suit“. Aceste
douã versete formeazã o parantezã în dezvol-
tarea temei, pentru cã pasajul vorbeºte despre
dãruirea darurilor. Înainte ca Hristos sã se
poatã „sui“, El a trebuit sã coboare. Care este
sensul cuvintelor în pãrþile mai de jos ale
pãmântului? Articolul posesiv, marcã a
genitivului, „ale“ poate fi interpretat în trei
moduri: (1) „În pãrþile mai de jos, adicã
pãmântul“ (un genitiv al apoziþiei). Astfel
expresia se referã la întruparea lui Hristos,
„coborârea“ Sa pe pãmânt. (2) „În pãrþile mai
de jos decât pãmântul“ (un genitiv de com-
paraþie). Astfel expresia înseamnã cã Hristos
a coborât în hades între moartea ºi învierea
Sa. (3) „În pãrþile mai de jos care aparþin
pãmântului“ (un genitiv de posesie). Astfel
expresia se referã la moartea ºi îngroparea ºi

Hristos. A treia interpretare se potriveºte
mai bine contextului pentru cã Hristos, prin
moartea Sa, a câºtigat biruinþa asupra pãca-
tului ºi i-a rãscumpãrat pe cei care vor fi daþi
ca „daruri“ Bisericii.

Înãlþarea lui Hristos mai presus de toate
cerurile, ca sã umple toate lucrurile se re-
ferã probabil la relaþia Sa regalã cu întreaga
lume, poziþie din care dãruieºte daruri aºa
cum doreºte, datoritã lucrãrii Sale de pe cruce.
Aceastã interpretare se potriveºte foarte bine
cu 1:23, care vorbeºte despre Hristos care
dãruieºte întreaga sa plinãtate Bisericii ºi uni-
versului. Hristos, care a întruchipat toatã
plinãtatea Dumnezeirii (Col. 2:9), umple tot
Universul ºi este Capul lui (cf. Col. 1:18).

4:11. Acest verset este un comentariu al
celei de-a doua pãrþi a citatului din versetul 8,
adicã a faptului cã Hristos a dãruit daruri
creºtinilor. Darurile oferite Bisericii sunt
oamenii cu daruri. Subiectul El este accen-
tuat în greacã pentru a arãta cã Însuºi Hristos
îi dãruieºte pe oamenii cu daruri. Cinci tipuri
de oameni cu daruri sunt prezentate în com-
plementul direct (în acuzativ), astfel încât tra-
ducerea a dat pe unii („sã fie“, NIV — n.tr.)
este corectã. Primele douã tipuri de oameni,
apostoli ºi prooroci, au fost deja menþionate
în 2:20 ºi în 3:5, aceºti oameni fiind conside-
raþi temelia Bisericii. Apostolul i-a inclus pe
cei doisprezece apostoli care au avut funcþia
de apostoli pentru cã au fost cu Hristos (Fapte
1:21-22) ºi pentru cã au fost numiþi de El
(astfel în numãrul lor se afla ºi Pavel; 1 Cor.
15:8-9; Gal. 1:1; 2:6-9). Dar în termenul „apos-
toli“ se includ ºi alþii care au fost recunoscuþi
ca apostoli, cum sunt: Iacov (1 Cor. 15:7;
Gal. 1:19), Barnaba (Fapte 14:4, 14; 1 Cor.
9:6), Andronic ºi Iunia (Rom. 16:7), probabil
cã ºi Sila ºi Timotei (1 Tes. 1:1; 2:7). Acest
din urmã grup a avut darul apostoliei, dar nu
„poziþia“ de apostol aºa cum au avut-o cei
doisprezece apostoli ºi Pavel. Deci, apostolii
erau cei care vesteau mesajul evangheliei cu
autoritatea lui Dumnezeu. „Apostol“ înseam-
nã „cel trimis ca un delegat cu autoritate“.

Profeþii Noului Testament au reprezentat
daruri date Bisericii pentru a contribui la
zidire, sfãtuire ºi mângâiere (1 Cor. 14:3).
Probabil cã ei descopereau voia lui Dum-
nezeu Bisericii atunci când canonul Bibliei
era incomplet. Deoarece apostolii ºi profeþii
reprezintã temelia, ei nu mai existã dupã
prima generaþie de credincioºi.

Evangheliºti se referã la cei angajaþi în
rãspândirea evangheliei ºi sunt similari
misionarilor din ziua de astãzi. Cei numiþi
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pãstori ºi învãþãtori sunt prezentaþi împre-
unã pentru cã sunt determinaþi de o singurã
expresie: „pe alþii“, care apare înainte de
„pãstori“, dar nu ºi înainte de „învãþãtori“ ºi
deoarece cuvântul „ºi“ (kai) diferã de cele-
lalte conjuncþii „ºi“ (de) din acest verset.
Acest lucru înseamnã cã este vorba de douã
categorii de oameni cu daruri ale cãror lucrãri
se desfãºoarã în biserici înfiinþate (spre
deosebire de lucrãrile itinerante ale aposto-
lilor ºi evangheliºtilor). Cel mai probabil este
cã cele douã cuvinte se referã la douã carac-
teristici ale unei persoane care îi pãstoreºte
pe credincioºi (mângâindu-i ºi cãlãuzindu-i)
ºi, în acelaºi timp, îi învaþã în cãile lui Dum-
nezeu (bãtrânii sau prezbiterii trebuie sã fie în
stare sã-i înveþe pe alþii; 1 Tim. 3:2; Tit 1:9).

b. Scopul darurilor (4:12-16)
Scopul credincioºilor care au daruri (v.

7-11) este sã-i pregãteascã pe ceilalþi credin-
cioºi pentru lucrare, oferindu-le stabilitate
doctrinarã ºi practicã ºi ajutându-i astfel sã se
zideascã reciproc. La fel ca alte pasaje din
Efeseni (1:3-14, 15-23; 2:1-7; 3:1-13, 14-19;
4:1-7; 6:14-20), 4:11-16 este în greacã o frazã
lungã.

4:12. Scopul oamenilor cu daruri este
desãvârºirea sfinþilor, în vederea lucrãrii
de slujire. Deºi NIV traduce „pregãtirea“
sfinþilor (literal traducerea este ca în COR —
n.tr.), scopul este „desãvârºirea sau înzes-
trarea nu (katartismon; cf. verbului katartizô
din Mat. 4:21, tradus „îºi cârpeau“ plasele de
pescuit; în Gal. 6:11, [trad. „sã-l ridicaþi“, cu
sensul de a restaura; cf. 2 Cor. 13:11; Evr.
13:21] lor „în vederea lucrãrii de slujire“
(diakonias). Oamenii cu daruri (Ef. 4:11) tre-
buie sã slujeascã celorlalþi prin Cuvânt, astfel
încât aceºtia, la rândul lor, sã fie gata sã slu-
jeascã altora (cf. 2 Tim. 2:2). Scopul acestor
lucruri este zidirea trupului lui Hristos (cf.
Ef. 4:16). Acest lucru aratã cã toþi sfinþii, nu
numai un grup mic de conducãtori, trebuie
sã participe la „lucrare“. Toþi sfinþii au daruri
(v. 7) pentru a-i sluji pe ceilalþi din punct de
vedere spiritual.

4:13. Oamenii cu daruri trebuie sã slu-
jeascã pânã când toþi vor îndeplini (vom
ajunge traduce katantçsômen, folosit în
Fapte cu referire la cãlãtorii care ajung la
destinaþie) cele trei scopuri, fiecare fiind
introdus de prepoziþia greceascã eis („pânã
la“): literal (1) „pânã la unirea credinþei
(cf. Ef. 4:5) ºi a cunoºtinþei (epignôseôs;
cf. 1:17) depline a Fiului lui Dumnezeu“;
(2) „pânã la starea de om mare“ ºi (3) „pânã

la înãlþimea (metron; cf. 4:7, 16) staturii
plinãtãþii lui Hristos“. Atunci când fiecare
credincios lucreazã conform darului (daru-
rilor) lui Hristos (v. 7), trupul ca întreg se
bucurã de unitate (cf. v. 3-6) ºi devine mai
matur din punct de vedere spiritual (cf. v. 15)
ºi mai asemãnãtor cu Hristos în toatã plinã-
tatea Lui (cf. 1:23; 3:19).

4:14-16. Aici Pavel a prezentat scopul
final sau, mai bine, rezultatul (hina) lucrãrii
oamenilor cu daruri de a pregãti sfinþii pentru
slujirea Domnului ºi a altora. Sub aspect ne-
gativ, credincioºii nu trebuie sã „fie“ ca niºte
copii imaturi care sunt uºor de clãtinat ºi de
derutat în convingeri, nici ca valurile plutind
încoace ºi încolo (cf. Luca 8:24; Iac. 1:6),
purtaþi de orice vânt (lit., „prinºi într-un
vârtej“, o balansare violentã care te ameþeºte)
de învãþãturã prin viclenia, mai bine „prin
ºiretlicurile“ (kybeia, lit., „joc de zaruri“) oa-
menilor ºi prin ºiretenia lor în mijloacele
de amãgire (panourgia, folosit ºi în Luca
20:33; 1 Cor. 3:19; 2 Cor. 4:2; 11:3) spre
(pros aratã scopul) un sistem al erorii. Învãþã-
torii falºi produc o confuzie de acest fel pen-
tru a încerca sã-i atragã pe credincioºi spre
concepþiile lor eronate. Prin contrast (de, Ef.
4:15) Pavel a afirmat sub aspect pozitiv cã,
fiind credincioºi adevãrului, în dragoste
(„spunând adevãrul în dragoste“, NIV — n.tr.
— lit., „adeverind în dragoste“, care conþine
ideea de a pãstra adevãrul în dragoste atât în
vorbire cât ºi în viaþã), creºtinii pot „creºte“
în toate privinþele ca sã ajungem la Hristos.
Deci, Hristos este Sursa creºterii credinciosu-
lui ºi, de asemenea, Þinta ºi Scopul creºterii
sale (cf. v. 13). Trupul îºi datoreazã capaci-
tatea de a creºte ºi de a acþiona (Ef. 4:16)
Capului (cf. 1:22; 5:23; Col. 1:18). Fiecare
membru al trupului este bine închegat (2:21)
ºi strâns legat prin ceea ce dã fiecare
încheieturã (cf. Col. 2:19) conform standar-
dului (kata, cu acuzativul) „mãsurii“ (metrô
de la metron) lucrãrii fiecãrei persoane.
Datoritã acestui lucru trupul lui Hristos creºte
(cf. Ef. 4:15) ºi se zideºte (cf. v. 12) în dra-
goste. Expresia „în dragoste“ apare de trei ori
(v. 2, 15-16), arãtând astfel cum este menþi-
nutã unitatea. Un fapt semnificativ este
folosirea cuvântului „mãsurã“ (metron) tot de
trei ori în acest context (v. 7, 13 [trad. „înãl-
þimea“], 16). Fiecare credincios trebuie sã
lucreze în trupul lui Hristos prin harul lui
Dumnezeu care îi dã putere conform mãsurii
darului pe care i l-a dat Hristos (v. 7). Când
fiecare credincios îºi îndeplineºte lucrarea
conform mãsurii darului sãu, biserica îºi
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primeºte creºterea în mod adecvat (v. 16),
ajungând în cele din urmã la statura lui
Hristos (v. 13). Creºterea este opritã atunci
când un membru nu permite darului sãu sã
acþioneze. 

Pãstrarea unitãþii este responsabilitatea
oamenilor lui Dumnezeu care au daruri în
bisericã (v. 7-16). În aceastã structurã unitã
existã varietate în funcþionare. Pavel a subli-
niat creºterea trupului, nu creºterea indivi-
dualã. Lucrarea fiecãrei pãrþi contribuie la
aceastã creºtere unitã permiþând darului
(darurilor) specific(e) sã fie folosit(e).

B. Umblarea în sfinþenie (4:17-32)
Pe lângã unitate, credincioºii trebuie sã

umble ºi în sfinþenie. Mai întâi Pavel a arãtat
din punct de vedere negativ cum nu trebuie sã
umble un credincios; apoi a prezentat aspec-
tele pozitive ale comportamentului creºtin.

1. PREZENTAREA OMULUI VECHI 
(4:17-19)

a. Natura lui (4:17-18)
4:17-18. Credincioºii efeseni care erau

neevrei (2:1-2; 11-12) nu trebuia sã trãiascã
cum trãiesc pãgânii sau, lucru care este im-
plicit, cum au trãit ei înºiºi înainte. Neevreii
trãiesc în deºertãciunea gândurilor lor.
Cuvântul tradus „deºertãciunea“ (mataiotçti,
cf. Rom. 1:21) are sensul de a nu a avea o
þintã sau un scop. (Acest substantiv este
folosit numai aici, în Rom. 8:20 [despre
creaþie] ºi în 2 Pet. 2:18 [despre cuvinte].
Verbul mataioô este folosit în Rom. 1:21:
„s-au dedat la gânduri deºarte“.) Neevreii
necredincioºi nu ºi-au folosit mintea conform
scopului ei, adicã primirea revelaþiei lui
Dumnezeu care i-ar fi cãlãuzit în compor-
tarea lor. Deoarece mintea lor nu putea primi
revelaþia lui Dumnezeu, era întunecatã
(Rom. 1:21; 2 Cor. 4:4), fiind strãini (cf. Ef.
2:12) de viaþa care vine de la Dumnezeu.
Înstrãinarea lor era din pricina neºtiinþei,
adicã necunoaºterii lui Dumnezeu (cf. 1 Pet.
1:14); ºi acest lucru din cauza împietririi
inimii lor, adicã a insensibilitãþii lor faþã de
Dumnezeu ºi cãile Sale.

b. Comportarea lui (4:19) 
4:19. Din cauza lipsei lor de simþire

aceºti neevrei s-au dedat („s-au abandonat pe
ei înºiºi“; cf. Rom. 1:24, 26, 28) la des-
frânare (aselgeia, „moravuri uºoare“; cf.
Mar. 7:22; Rom. 13:13; 2 Cor. 12:21; Gal.
5:19; 1 Pet. 4:3; 2 Pet. 2:2, 7, 18; Iuda 4), o

viaþã fãrã preocupare faþã de standardele
personale sau faþã de regulile sociale. Scopul
lor (eis) era sã practice cu lãcomie orice fel
de necurãþie, lãsându-se în voia dorinþelor
lor fãrã sã þinã seama de alþii. Este o imagine
oribilã a cãilor egoiste ºi pervertite ale oame-
nilor pãcãtoºi.

2. PREZENTAREA OMULUI NOU (4:20-32)
a. Poziþia lui (4:20-24)

4:20-24. Prin contrast (eis) faþã de „omul
cel vechi“ (v. 17-19), credincioºii nu L-au
învãþat aºa pe Hristos. Minþile lor nu mai
sunt întunecate; vieþile lor nu mai sunt înstrã-
inate de Dumnezeu; inimile lor nu mai sunt
împietrite ºi necurate. Hristos este Subiectul
(L-aþi ascultat) ºi Sfera (aþi fost învãþaþi)
învãþãrii credinciosului. Acest proces de
învãþare este potrivit adevãrului, pentru cã
El este Adevãrul (Ioan 14:6). Conþinutul
acestui proces de învãþare este dublu: (1) Un
credincios s-a dezbrãcat de omul cel vechi
care se stricã dupã poftele înºelãtoare (cf.
Ef. 4:17-19). Poftele egoiste sunt înºelãtoare
pentru cã promit bucuria, dar nu o oferã.
(2) El s-a îmbrãcat în omul cel nou, fãcut
dupã chipul lui Dumnezeu, de o neprihã-
nire ºi sfinþenie pe care o dã adevãrul
(v. 24). Acest adevãr contrasteazã cu amã-
girea modului de viaþã cãlãuzit de pofte (cf. v.
14-15). Credincioºii au fost înnoiþi în duhul
minþii lor; nu mai au un mod de a gândi
inutil, o minte întunecatã ºi nu mai sunt igno-
ranþi (v. 18-19). Aceste lucruri nu sunt po-
runci, pentru cã structura de aici (ºi din textul
paralel din Col. 3:9-10) nu este imperativã,
ci sunt fapte pe care credincioºii le-au învã-
þat, aºa cum reiese ºi din Romani 6:2-10 ºi
2 Corinteni 5:17. Credincioºii sunt oameni
noi în Hristos ºi de aceea nu mai trãiesc ca
neevreii, aºa cum afirmã îndemnurile urmã-
toare.

b. Comportarea lui (4:25-32) 
Fiecare dintre cele cinci îndemnuri care

urmeazã cu privire la comportamentul cre-
dinciosului are trei pãrþi: (1) o poruncã ne-
gativã; (2) o poruncã pozitivã; (3) motivul
poruncii pozitive.

4:25. Deoarece au „lãsat minciuna“  cre-
dincioºii trebuie sã spunã adevãrul (cf. v. 15).
Adevãrul înseamnã conformitatea dintre
cuvinte ºi realitate. Motivul acestui îndemn
este cã toþi credincioºii sunt mãdulare unii
altora în trupul lui Hristos, Biserica (cf. v.
4, 16).
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4:26-27. Deºi credincioºii se pot mânia
uneori în mod legitim (cu mânia neprihãnitã
împotriva pãcatului; cf. Ioan 2:13-16), ei nu
trebuie sã „pãcãtuiascã“. Modul de a preveni
acest pãcat este sã „aibã memorie scurtã“,
rezolvând cauza care a produs mânia înainte
sã… apunã soarele. Motivul este cã „Dia-
volul“ doreºte sã intensifice mânia sfântã a
creºtinului împotriva pãcatului, mânia deve-
nind astfel ea însãºi un pãcat. Acest lucru îi
va oferi Diavolului un prilej (lit., „un loc“), o
ocazie de a-l duce pe creºtin în pãcat ºi în
continuare. Apoi mânia începe sã-l contro-
leze pe credincios, în loc ca el sã-ºi con-
troleze mânia.

4:28. Creºtinii nu trebuie sã fure, ci tre-
buie sã lucreze pentru a putea da celor nevo-
iaºi. Un hoþ ia de la alþii pentru interesul sãu,
dar credinciosul trebuie sã  lucreze ceva bun
(agathon, „benefic“; cf. v. 29)… cu mâinile
lui, pentru ca sã aibã ce sã dea celui lipsit.
Aceasta este adevãrata generozitate creºtinã.
Munca are multe beneficii: ea acoperã ne-
voile materiale ale omului, îi dã ceva util de
fãcut (ceva benefic pentru el ºi pentru alþii) ºi
îi permite sã-i ajute material pe alþii.

4:29-30. Credincioºii nu trebuie sã ros-
teascã vreun cuvânt (cf. 5:4) stricat (sapros,
„putred“), ci un cuvânt bun (agathos, „bun,
benefic“; cf. 4:28) pentru zidire. Cuvintele
bune dau har (sau putere) ascultãtorilor. Cu-
vintele noastre trebuie sã fie adevãrate ºi
curate ºi, de asemenea, trebuie sã contribuie
la beneficiul altora. Pe lângã conºtiinþa omu-
lui, Duhul Sfânt ajutã la pãzirea modului
de a vorbi al credinciosului. Faptul cã Duhul
Sfânt poate fi întristat aratã cã are persona-
litate. Pecetea sa asupra unui credincios
rãmâne pânã în ziua rãscumpãrãrii, atunci
când un credincios primeºte noul sãu trup (cf.
1:14; Fil. 3:20-21).

4:31-32. Credincioºii trebuie sã renunþe
la ºase vicii: la amãrãciune… iuþime (thy-
mos, „izbucniri de mânie“), la mânie (orgç,
„o mânie înrãdãcinatã“), la strigare (kraugç,
„strigãte sau vociferãri“), la clevetire (blas-
phçmia) ºi la rãutate (kakia, „rea voinþã,
maliþiozitate“). Câteva dintre aceste vicii sunt
enumerate ºi în lista pãcatelor din Coloseni
3:8. Poruncile pozitive sunt trei: (1) fiþi buni
(chrçstoi, lit., „ceea ce este potrivit sau adec-
vat unei nevoi“); (2) fiþi miloºi (eusplanch-
noi; folosit în altã parte în NT numai în 1 Pet.
3:8; cf. splanchnoi, „emoþii sau afecþiuni“
în 2 Cor. 6:12; 7:15; Fil. 1:8; 2:1; Col. 3:12;
Filim. 7, 12, 20; 1 Ioan 3:17); (3) iertaþi-vã
(lit. , „fiþi plini de har“, charizomenoi,
participiul verbului charizomai, „a da cu

generozitate“ sau „a da cu har, ca o favoare“).
Motivul acestor porunci pozitive este cã
Dumnezeu este bun (Ef. 2:7), milos (Mar.
1:41) ºi plin de har (Rom. 8:32) în Hristos
faþã de credincioºi.

C. Umblarea în dragoste (5:1-6)
Aplicând doctrinele prezentate, Pavel a

folosit pentru a treia oarã termenul tradus
prin „umblare“ (peripateô, trad. „purtaþi“ în
4:1; „trãiþi“ în 4:17 ºi în 5:2). Deci aceasta
este a treia secþiune în care el vorbeºte despre
comportamentul credincioºilor. Copiii lui
Dumnezeu trebuie sã umble (sã trãiascã) în
unitate, în sfinþenie ºi în dragoste.

1. ASPECTUL POZITIV: IUBIREA ALTORA 
(5:1-2)
5:1-2. Fiecare creºtin trebuie sã urmeze

exemplul lui Dumnezeu pentru cã este copi-
lul lui Dumnezeu. Aºa cum un copil urmeazã
exemplul pãrinþiilor lui, ºi un credincios tre-
buie sã urmeze exemplul lui Dumnezeu (cf.
Mat. 5:48; Luca 6:36). Cuvântul „ºi“ (GBV)
trebuie tradus „pentru ca“ transmiþând astfel
ideea cã Efeseni 5:2 aratã cum trebuie sã
urmeze un credincios exemplul lui Dumne-
zeu: umblând în dragoste. Exemplul suprem
al acestei iubiri este dragostea lui Hristos
pentru ai Sãi — ne-a iubit; fapt vãzut prin
sacrificiul vieþii Sale pentru cei care vor
crede. El S-a dat pe Sine (cf. v. 25; Ioan
10:11, 15, 17-18; Gal. 1:4; Evr. 9:14).
Aceastã jertfã a avut un miros plãcut (deci
acceptat) înaintea lui Dumnezeu (cf. Lev.
1:17; 3:16; Is. 53:10). (Ideea de prinos mai
apare ºi în 2 Cor. 2:15-16; Fil. 4:18.) Creºtinii
pot urma exemplul lui Dumnezeu iubindu-i
pe alþii, chiar pânã la moarte dacã este nece-
sar acest lucru (1 Ioan 3:16).

2. ASPECTUL NEGATIV: ABÞINEREA DE 
LA RÃU (5:3-6)

a. Responsabilitatea: abþinerea de la practicile 
rele (5:3-4)
5:3. Viciile egoiste manifestate prin

comportament ºi vorbire (v. 3-4) sunt opuse
dragostei care se sacrificã, despre care este
vorba în versetele 1-2. Deoarece aceste vicii
exemplificã egoismul ºi lipsa de preocupare
pentru alþii, un credincios nu trebuie nici
mãcar sã „pomeneascã“ aceste vicii în viaþa
lui. Curvia (porneia), orice altfel de necu-
rãþie sau lãcomia de avere nu se cuvine
(lit., nu trebuie sã fie menþionate“) sã îi
caracterizeze pe credincioºi. 
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5:4. Indecenþa în vorbire — cuvinte
porcoase (aischrotçs, „vorbire ºi purtare fãrã
ruºine“), vorbe nechibzuite (môrologia, lit.,
„cuvinte stupide“) ºi glume proaste (eutra-
pelia, „spirit vulgar, frivol“) — nu este „cu-
viincioasã“ pentru urmaºii  lui Isus pentru cã
aceste vicii produc rãul (cf. 4:29), dar cuvin-
tele de mulþumire înseamnã a-i aprecia pe
alþii ºi, deci, sunt folositoare. Pavel nu a vrut
sã spunã cã umorul este pãcãtos, ci faptul cã
el este greºit atunci când este folosit pentru
a-i distruge pe alþii.

b. Motivul: cei rãi nu au parte de moºtenire 
(5:5-6)
5:5-6. Pavel i-a avertizat cu seriozitate

pe credincioºi cã motivul pentru care ei
trebuie sã se abþinã de la fapte rele (în mod
specific de la imoralitate, necurãþie ºi lã-
comie; cf. v. 3 ºi 5) este cã cei care le practicã
nu fac parte din Împãrãþia lui Dumnezeu. Cei
care nu au parte de moºtenire în Împãrãþia
lui Hristos ºi a lui Dumnezeu nu au fost
„spãlaþi“, „sfinþiþi“ ºi „socotiþi neprihãniþi“
aºa cum aratã foarte clar 1 Corinteni 6:9-11.
Un lacom de avere… este un închinãtor la
idoli (cf. Col. 3:5) în sensul cã lãcomia, ca ºi
idolatria, considerã alte lucruri mai impor-
tante decât Dumnezeu.

Creºtinii nu trebuie sã fie înºelaþi cã
acest avertisment reprezintã vorbe deºerte
(kenois, trad. „deºerte“ sau „goale“, GBV,
înseamnã lipsit de conþinut), pentru cã peste
oamenii neascultãtori, adicã cei neregene-
raþi (cf. Ef. 2:2), vine mânia lui Dumnezeu
(cf. Col. 3:6). Concepþia lui Dumnezeu des-
pre pãcat trebuie luatã în serios. Credincioºii
trebuie sã urmeze exemplul lui Dumnezeu, nu
sã facã fapte rele.

D. Umblarea în luminã (5:7-14)
Motivul împãrþirii secþiunilor structurii

epistolei în acest mod, în loc de a face acest
lucru între versetele 5 ºi 6 (sau între 7 ºi 8)
este prezenþa particulei oun („dar“) care
marcheazã fiecare secþiune nouã: 4:1, 17;
5:1, 7, 15.

1. NEAMESTECTUL CU CEI RÃI (5:7-10)
a. Poruncã: nu vã amestecaþi cu cei rãi (5:7)

5:7. Creºtinii, fiind beneficiarii dragostei
lui Dumnezeu (v. 1-2), nu pot face parte din
acelaºi grup cu oamenii supuºi mâniei lui
Dumnezeu ºi nu sunt „în Împãrãþia lui
Hristos“ (v. 5), dacã se „întovãrãºesc“ cu ei.

b. Motivul: creºtinii sunt persoane 
transformate (5:8a)
5:8a. Motivul (gar, dar) pentru care cre-

dincioºii nu trebuie sã devinã partenerii celor
neregeneraþi este cã ei nu mai sunt în
întuneric, în care trãiau odinioarã (cf. 4:18;
Ioan 1:5; 3:19-20), ci ei sunt luminã în
Domnul (Mat. 5:14-16; Ioan 3:21; 8:12;
Rom. 13:12; 1 Tes. 5:4-5). Au fost eliberaþi
din întuneric (Col. 1:13). Acum, fiind „în
Domnul“, care este Luminã (Ioan 8:12), ºi ei
sunt lumini.

c. Poruncã: umblaþi ca niºte copii ai luminii 
(5:8b-10) 
5:8b-10. Comportarea sfinþilor trebuie sã

corespundã cu poziþiile lor. Deoarece ei sunt
copii ai luminii, adicã, deoarece natura lor
este lumina spiritualã, ei trebuie sã „umble“
corespunzãtor acestui adevãr (Rom. 13:12).
Efeseni 5:9 reprezintã o parantezã în care
Pavel aratã cã roada luminii — care constã
în bunãtate, în neprihãnire (cf. Fil. 1:11) ºi
în adevãr — reflectã caracterul lui Dumne-
zeu din viaþa unui credincios. (Trad. KJV,
„roada Duhului“, nu are argumente suficien-
te.) Pãcãtoºii, cei care se aflã în întuneric,
sunt caracterizaþi de trãsãturi opuse acestei
roade: rãutatea, nedreptatea ºi falsitatea. Ver-
setul 10 dezvoltã ideea din versetul 8b arã-
tând cã pentru a trãi ca niºte copii ai luminii
trebuie sã discernem ce este plãcut înaintea
Domnului (cf. 2 Cor. 5:9; Col. 1:10). Cu-
vântul cercetaþi traduce dokimazontes, care
înseamnã literal: „a supune la test“, „a apro-
ba“ sau „a discerne“ (cf. Rom. 12:2).

2. NEPARTICIPAREA LA FAPTELE CELOR 
RÃI (5:11-13)
Cei care Îl mãrturisesc pe Hristos trebuie

sã umble în luminã neîntovãrãºindu-se cu
necredincioºii (v. 7-10). Acum Pavel a men-
þionat cã cei care sunt creºtini nu trebuie
sã participe la faptele necredincioºilor (v.
11-13).

a. Poruncã: nu participaþi, ci demascaþi (5:11)
5:11. Creºtinilor le este interzis sã se

„întovãrãºeascã“ (symmetochoi, v. 7; cf.
metochoi din Evr. 1:9 [„tovarãºii“]; 3:1
[„aveþi parte“]; 3:14; 6:4 [„pãrtaºi“]) cu fiii
neascultãtorii; acum li se spune sã nu ia parte
(synkoinôeite) la faptele necredincioºilor.
Cãile lor sunt definite de expresia lucrãrile
neroditoare ale întunericului, prin contrast
cu „roada luminii“ (Ef. 5:9). Pãcatele nu aduc
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„roadã“; ele nu aduc beneficii nici pãcãtosu-
lui nici celorlalþi.

Creºtinii, comportându-se ca niºte „copii
ai luminii“, „osândesc“ „lucrãrile… întuneri-
cului“. Totuºi, aceste fapte se referã aici la
faptele celorlalþi credincioºi care nu umblã în
întuneric. Acest lucru se întâmplã pentru cã
numai Dumnezeu poate demasca faptele
necredincioºilor ºi îi poate convinge (1 Cor.
5:12-13). Pe de altã parte, credincioºii pot
demasca faptele rele care au loc între creºtini
în bisericã. Acest lucru nu au reuºit sã-l facã
membrii bisericii din Corint (1 Cor. 5). 

b. Motivul: lucrãrile lor sunt ruºinoase (5:12)
5:12. Lucrurile fãcute în ascuns produc

atât de multã ruºine încât nici nu se poate
vorbi despre ele. Cuvântul ei („neascultãto-
rii“, NIV — n.tr.) lasã impresia greºitã cã se
referã la necredincioºi. Dar textul grecesc
conþine pronumele „ei“, arãtând astfel cã
Pavel s-a referit probabil la credincioºii care
fac „lucrãrile… întunericului“.

c. Explicaþie: lumina aratã caracterul real al 
faptelor (5:13)
5:13. Prin luminã sunt demascate faptele

rele ºi astfel ele sunt date la ivealã, mani-
festându-se în acest fel adevãrata lor naturã.
Considerându-le rele, un credincios se curã-
þeºte de ele (1 Ioan 1:5-7), dându-ºi seama cã
ele sunt în detrimentul lui ºi a altor credin-
cioºi.

3. CONCLUZIE: LUMINA DE LA HRISTOS 
(5:14)
5:14. Formula introductivã, De aceea

zice, pare a fi un citat din Vechiul Testament,
dar este dificil de identificat dacã nu îl con-
siderãm o combinaþie a mai multor pasaje
(ex., Is. 26:19; 51:17; 52:1; 60:1). Expresia
poate fi ºi un citat dintr-un vechi imn creºtin.
Un creºtin care a comis „lucrãrile… întune-
ricului“ trebuie sã se „deºtepte“ ºi sã se
„scoale din morþi“ pentru cã a participat la
faptele celor rãi. Faptul cã Hristos îl va lumi-
na se referã la aprobarea Lui, un indiciu cã
are simþul discernãmântului ºi face ceea ce
este plãcut Domnului (Ef. 5:10).

De aceea versetele 7-14 se ocupã de dis-
ciplina din bisericã. Credincioºii trebuie sã
umble în luminã ºi, procedând aºa, vor de-
masca faptele neroditoare ale altor credin-
cioºi astfel încât ºi aceºtia sã poatã umbla în
luminã ºi sã fie plãcuþi Domnului lor.

E. Umblarea în înþelepciune (5:15-6:9)
Pavel a folosit pentru a cincia oarã cu-

vântul „umblaþi“ (peripateô) tradus „sã vã
purtaþi“ în 4:1, „trãiþi“ în 5:2, „umblaþi“ în
5:8, 15. Aici Pavel i-a instruit pe credincioºi
sã fie înþelepþi în umblarea sau comportarea
lor, fiind plini de Duhul Sfânt.

1. ÎNDEMNURI (5:15-21)
a. Faptele adecvate: umblaþi cu înþelepciune 

(5:15-16)
5:15-16. Pe cine determinã adverbul

tradus cu bãgare de seamã (akribôs, lit.,
„precis “)? Pe „a lua seama“? În acest caz
prima propoziþie din versetul 15 poate fi tra-
dusã: Luaþi seama, deci, „cu bãgare de seamã“
sã umblaþi. Aºa se deduce din traducerile
ASV, NASB ºi NIV. Sau adverbul determinã
verbul „a umbla“? În acest caz, sensul este:
„Luaþi seama, deci, sã umblaþi cu bãgare de
seamã“ (KJV ºi COR). A doua alternativã
este preferabilã pentru cã manuscrisele
greceºti cele mai bune aºeazã akribôs mai
aproape de cuvântul grecesc „sã umblaþi“ ºi
pentru cã în Noul Testament imperativul gre-
cesc „luaþi seama“ (blepete) nu este niciodatã
determinat de un adverb. În concluzie, cre-
dincioºii trebuie sã umble (sã trãiascã) cu
atenþie, pentru a fi înþelepþi sau pricepuþi ºi
astfel sã fie plãcuþi Domnului. Modul de a
umbla cu atenþie este prezentat în continuare:
Rãscumpãraþi vremea (cf. 4:5; „folosiþi
bine orice ocazie“, NIV — n.tr.), iar motivul
umblãrii cu atenþie este: cãci zilele sunt rele.
Mulþi umblã în pãcat ºi, pentru cã timpul
este atât de scurt, credincioºii trebuie sã-ºi
foloseascã timpul pentru a-i ajuta sã se
întoarcã de la întuneric la luminã. Acest lucru
cere o comportare plinã de înþelepciune.

b. Starea adecvatã: deveniþi înþelepþi (5:17-21)
5:17. În loc sã fie nepricepuþi (aphro-

nes, „lipsiþi de bun simþ“) sau „neînþelepþi“
(asophoi, v. 15), creºtinilor li se spune:
înþelegeþi (syniete, „înþelegeþi intelectual“)
care este voia Domnului. Numai dupã ce
omul înþelege ceea ce Îi place lui Dumnezeu
(v. 1) poate sã facã aceste lucruri în viaþa lui.

5:18. Trecând de la aspectele generale la
cele specifice, Pavel a arãtat cum înþelepciu-
nea, capacitatea intelectualã ºi spiritualã, se
aplicã în comportament. Versetul 18 cuprinde
o poruncã negativã ºi una pozitivã. Porunca
negativã este: Nu vã îmbãtaþi de vin, o stare
incorigibilã. Cuvântul asôtia este tradus „îm-
bãtaþi“, „beþie“ (NIV, RSV), „exces“ (KJV),
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„dezmãþ“ (ASV) ºi „desfrâu“ (NASB). Toate
aceste traduceri redau ideea unui mod de
viaþã desfrânat ºi libertin. În acest verset sen-
sul literal al incorigibilitãþii este cel mai adec-
vat, pentru cã un om beat acþioneazã anormal,
fãrã a se putea îndrepta atât timp cât se aflã
sub influenþa bãuturii. În loc sã se controleze,
vinul îl controleazã. În schimb, porunca pozi-
tivã este: fiþi plini de Duh. Astfel un credin-
cios, în loc sã se controleze el singur, este
controlat de Duhul Sfânt. Ar fi mai potrivit sã
spunem cã Duhul Sfânt este „Agentul“ um-
plerii (cf. Gal. 5:16) ºi Hristos este Conþinutul
umplerii (Col. 3:15). Astfel, în aceastã re-
laþie, pe mãsurã ce un credincios se supune
Domnului ºi este controlat de El, manifestã
tot mai mult roada Duhului (Gal. 5:22-23).
Venirea Duhului ca sã locuiascã în credincios
(Ioan 7:37-39; 14:17; Rom. 5:5; 8:9; 1 Cor.
2:12; 6:19-20; 1 Ioan 3:24; 4:13), pecetluirea
(2 Cor. 1:22; Ef. 1:13; 4:30) ºi botezul (1 Cor.
12:13; Gal. 3:27) au loc la regenerare ºi astfel
nu sunt poruncite. Cu toate acestea, credin-
cioºilor li se porunceºte sã fie permanent
umpluþi cu Duhul Sfânt. Fiecare creºtin are
Duhul, dar porunca de aici este ca Duhul sã-l
aibã în întregime pe credincios. Umblarea cu
înþelepciune, deci, este cea caracterizatã de
controlul Duhului Sfânt.

5:19-21. Apoi Pavel a arãtat patru rezul-
tate ale umplerii cu Duhul Sfânt. Primul este
comunicarea între creºtini cu psalmi (psal-
mois, psalmi din VT cântaþi la instrumente cu
coarde, cum era harfa), cu cântãri de laudã
(hymnois, imnuri de laudã compuse de cre-
ºtini) ºi cu cântãri duhovniceºti (un termen
general). Al doilea rezultat este comunicarea
cu „Domnul“ cântând cu instrumente cu
coarde din toatã inima. Deci, muzica biseri-
ceascã trebuie sã fie o modalitate prin care
credincioºii sã se slujeascã unii pe alþii ºi
cântarea trebuie sã fie o modalitate de închi-
nare înaintea Domnului. Al treilea rezultat
este: Mulþãmiþi totdeauna lui Dumnezeu
Tatãl (cf. 1:2-3, 17; 3:14) pentru toate lu-
crurile (cf. Col. 3:17; 1 Tes. 5:18). Al patru-
lea se referã la „supunerea“ credincioºilor
controlaþi de Duhul unii faþã de alþii, slujind
altora de bunã voie ºi fiind dispuºi a se su-
pune altora, nu de a-i domina ºi de a se înãlþa
deasupra lor. Dar un lucru fundamental
pentru atitudinile creºtinilor faþã de alþii este
frica lui Hristos. Pavel a dezvoltat apoi tema
supunerii (Ef. 5:22-6:9).

2. APLICAÞII (5:22-6:9)
Dupã ce i-a sfãtuit pe credincioºi sã fie

înþelepþi fiind controlaþi de Duhul Sfânt,

Pavel a aplicat acum acest sfat diverselor
relaþii din viaþã. Este relativ uºor sã manifeºti
o viaþã plinã de Duhul una sau douã ore pe
sãptãmânã la bisericã, dar este nevoie de
lucrarea Duhului Sfânt pentru manifestarea
evlaviei nu numai în zilele de duminicã, ci ºi
în relaþiile de zi cu zi dintre soþii ºi soþi, din-
tre copii ºi pãrinþi ºi dintre sclavi ºi stãpâni.
În fiecare dintre aceste trei relaþii primului
partener i se porunceºte sã fie supus sau
ascultãtor (5:22; 6:1, 5). Dar ºi al doilea par-
tener trebuie sã manifeste supunere prin grija
ºi preocuparea sa faþã de primul partener.
Ambii parteneri trebuie sã se poarte unul faþã
de celãlalt ca ºi cum L-ar sluji pe Domnul.

a. Soþii ºi soþi (5:22-33)
5:22-24. „Nevestele“ trebuie sã fie su-

puse bãrbaþilor lor. (Verbul „a se supune“,
absent în textul gr. al v. 22, este împrumutat
din v. 21.) Ca Domnului nu înseamnã cã o
soþie trebuie sã se supunã soþului ei în acelaºi
fel în care se supune Domnului, ci înseamnã
cã supunerea faþã de soþului ei este modul în
care ea Îl slujeºte pe Domnul (cf. Col 3:18).
Motivul acestei supuneri este cã bãrbatul
este capul nevestei (cf. 1 Cor. 11:3) ºi acest
lucru este comparat cu dominaþia lui Hristos
asupra Bisericii (Ef. 5:23; cf. 4:15; Col.
1:18). La fel cum Hristos este Mântuitorul
Bisericii, trupul Lui, ºi un soþ trebuie sã fie
protectorul soþiei lui care este „un singur
trup“ cu el (Gen. 2:24). Dupã cum Biserica
este supusã lui Hristos, tot aºa ºi nevasta sã
fie supusã soþului ei. Ar fi o nebunie sã con-
siderãm cã Biserica este capul lui Hristos.
Dar supunerea nu înseamnã inferioritate.
Înseamnã cã soþia recunoaºte faptul cã soþul
ei este capul familiei ºi reacþioneazã faþã de el
conform acestui lucru fãrã a-i uzurpa autori-
tatea pentru a o deþine ea.

5:25. Dupã ce a vorbit despre supunerea
unei soþii faþã de soþul ei (v. 22-24), Pavel
a arãtat care este mãsura dragostei soþului
faþã de soþia lui (v. 25-33). Bãrbaþilor li se
porunceºte: iubiþi-vã nevestele (cf. v. 33)
cum a iubit ºi Hristos Biserica. Cuvântul
„iubiþi-vã“ (agapaô) înseamnã a cãuta cel
mai mare bine al celeilalte persoane (cf. 2:4).
Este o dragoste lipsitã de egoism aºa cum
este vãzutã în jertfa lui Hristos care S-a dat
pe Sine pentru Bisericã (cf. 5:2; Ioan 10:11,
15, 17-18; Gal. 1:4; Ef. 5:25; Evr. 9:14). Din
supunerea soþiei nu se poate deduce în nici
în mod ideea cã soþul poate stãpâni peste
soþia sa, aºa cum un despot dispune de sclavii
lui. Relaþia bazatã pe „supunere-dragoste“
este o combinaþie armonioasã într-o cãsnicie.

Efeseni 5:19-25
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5:26-27. Scopul morþii lui Hristos a fost
sã sfinþeascã (hagiasç, „a pune de o parte“
pentru Sine ca sã fie a Lui pentru totdeauna;
cf. Evr. 2:11; 10:10, 14; 13:12) Biserica,
lucru pe care l-a fãcut prin botezul cu apã
prin Cuvânt. Nu este vorba despre regene-
rare prin botez pentru cã acest lucru ar fi con-
trar învãþãturii lui Pavel din aceastã carte ºi
din toate celelalte epistole ale sale, precum ºi
a întregului Nou Testament. Metaforic, a fi
regenerat este ilustrat de imaginea curãþirii cu
apã (cf. „spãlarea naºterii din nou“ din Tit
3:5). „Cuvântul“ (rhçmati) se referã la „Cu-
vântul predicat“ pe care îl aud necredincioºii
(cf. rhçma din Ef. 6:17; Rom. 10:8, 17; 1 Pet.
1:25). Scopul final al morþii lui Hristos este
sã înfãþiºeze înaintea Lui aceastã Bisericã,
slãvitã sau „în splendoare“ (RSV). Acest
adjectiv, „slãvitã“ („glorioasã“ în NEB) nu
este atributiv (ca în NIV, „o Bisericã strãluci-
toare“). Are o poziþie predicativã pentru cã
existã un articol înainte de Bisericã („sã înfã-
þiºeze Biserica glorioasã“, NEB).

Apoi acest scop este prezentat sub aspect
negativ (fãrã patã, fãrã sbârciturã — nici o
urmã de pãcat sau de degradare spiritualã —
sau altceva de felul acesta ºi sub aspect po-
zitiv (sfântã ºi fãrã prihanã). Aceste ultime
douã adjective (hagia, „pus de o parte“ ºi
amônos, „fãrã cusur“, ca un miel fãrã cusur)
apar ºi în Efeseni 1:4, unde sunt prezentate
drept scopul alegerii lui Dumnezeu: pentru ca
Hristos sã-ªi prezinte Biserica Lui Însuºi în
toatã perfecþiunea (cf. „s-o sfinþeascã“ în
5:26; de asemenea cf. hagious ºi amômous în
Col. 1:22). În timp ce miresele umane se pre-
gãtesc pentru soþii lor, Hristos îºi pregãteºte
propria mireasã pentru El Însuºi.

5:28-30. În versetele 28-32 Pavel a apli-
cat adevãrurile din versetele 25-27. La fel
cum Biserica este o extensie a lui Hristos, ºi
soþia este o „extensie“ a soþului ei. Nimeni
nu ºi-a urât vreodatã trupul lui, ci are grijã
de el. Îl hrãneºte (ektrephei; cf. „creºteþi-i“
din 6:4) ºi îl îngrijeºte (thalpei; cf. 1 Tes.
2:7) cu drag înseamnã literal „îl hrãneºte
ºi  îl preþuieºte“. Astfel, aºa cum Hristos Îºi
iubeºte Biserica, „trupul Lui“ (în care sunt
mãdulare toþi credincioºii; cf. Ef. 4:25), ºi
bãrbaþii trebuie sã-ºi iubeascã… nevestele,
ca pe trupurile lor (5:28; cf. v. 33). Bãrbaþii
au grijã de trupurile lor chiar dacã sunt im-
perfecte ºi trebuie sã aibã aceeaºi grijã ºi de
soþiile lor, chiar dacã sunt imperfecte.

5:31-32. Versetul 31 este o traducere
liberã a textului din Geneza 2:24, arãtând cã
legãtura dintre soþ ºi nevastã-sa este mai

puternicã decât legãtura dintre pãrinte ºi
copil. Taina aceasta este mãreaþã, ºi mãreþia
ei constã în faptul cã cei doi vor deveni un
singur trup. Dar apoi Pavel s-a întors la tex-
tul sãu ºi a menþionat legãtura dintre Hristos
ºi Bisericã, legãturã care ilustreazã dragostea
unui soþ faþã de soþia lui.

5:33. Este o reluare a afirmaþiilor despre
responsabilitãþile soþului ºi ale soþiei unul
faþã de altul: soþul sã-ºi iubeascã nevasta
(v. 25), iar soþia sã se teamã de bãrbat.

b. Copii ºi pãrinþi (6:1-4)
Viaþa controlatã de Duhul  (5:18) este

necesarã pentru o relaþie bunã dintre pãrinte
ºi copil.

6:1-3. „Copiii“ trebuie „sã asculte“ de
pãrinþii lor. Expresia în Domnul nu înseam-
nã cã cei care sunt copii trebuie sã-ºi asculte
pãrinþii numai dacã aceºtia sunt credincioºi.
Aºa cum aratã clar Coloseni 3:20, ascultarea
unui copil de pãrinþi i lui este plãcutã
Domnului. Motivul este cã a asculta este
drept (dikaion); este un mod de viaþã adecvat
societãþii. Apoi Pavel a citat porunca a cincia
(Ex. 20:12; Deut. 5:16) pentru a sublinia
necesitatea copiilor de a-ºi asculta pãrinþii
(Ef. 6:2a, 3). Fraza din parantezã afirmã: este
cea dintâi poruncã însoþitã de o fãgãdu-
inþã. De fapt, este vorba de a doua poruncã
însoþitã de o promisiune (cf. Ex. 20:6). Unii
afirmã cã Pavel a spus cã aceasta era prima
poruncã pe care trebuie sã o înveþe copiii.
Dar prima, nu a cincia poruncã din cele Zece
Porunci trebuie învãþatã prima. Este mai
plauzibil sã considerãm cã Pavel a vrut sã
spunã cã aceasta este prima poruncã în sensul
de poruncã primarã, adicã de importanþã pri-
marã pentru copii ºi care are, de asemenea, o
promisiune. Promisiunea pentru cei care îºi
ascultã pãrinþii este cã vor fi „fericiþi“ ºi vor
„trãi“ multã vreme pe pãmânt. Aceastã
promisiune afirmã un principiu general:
ascultarea duce la autodisciplinã, care, la
rândul ei, aduce stabilitate ºi longevitate.
(Afirmaþia opusã este cã o persoanã cãreia îi
lipseºte disciplina personalã nu va trãi proba-
bil o viaþã prea lungã. Un israelit care nu îºi
asculta în mod permanent pãrinþii nu se bucu-
ra de o viaþã lungã ºi stabilã în þara Israelului.
Un exemplu elocvent îl reprezintã fiii lui Eli,
Hofni ºi Fineas [1 Sam. 4:11].) Deºi aceastã
promisiune a fost datã Israelului din Vechiul
Testament, principiul este valabil ºi astãzi.

6:4. Pavel li se adreseazã pãrinþilor
(„taþilor“ GBV ºi NIV) pentru cã ei repre-
zintã conducerea familiei ºi asupra lor este
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aºezatã responsabilitatea disciplinãrii copi-
ilor. Taþii nu trebuie sã-ºi „întãrâte“ (paror-
gizete, „a provoca la mânie“; folosit numai
aici ºi în Rom. 10:19; cf. Col. 3:21) la mânie
pe copiii lor cerându-le lucruri nerezonabile,
impunându-le reguli meschine sau practicând
favoritismul. Astfel de fapte îi descurajeazã
pe copii (Col. 3:21). Ci, taþii trebuie sã-i
„creascã“, sau sã-i hrãneascã (ektrephete, „a
asigura împlinirea nevoilor fizice ºi spiri-
tuale“; folosit ºi în Ef. 5:29) în mustrarea
(paideia, „disciplinarea copilului“, care cu-
prinde cãlãuzire ºi corectare; cf. „sã dea
înþelepciune în neprihãnire“ [2 Tim. 3:16] ºi
„pedepsirii“ sau „disciplinãrii“ lui Dumnezeu
[Evr. 12:8]) ºi învãþãtura (nouthesia; cf.
1 Cor. 10:11; Tit 3:10) Domnului. Copiii
trebuie sã asculte „în Domnul“ (Ef. 6:1), ºi
pãrinþii trebuie sã educe ºi sã înveþe conform
„Domnului“. El trebuie sã fie centrul relaþiei
lor ºi al instruirii ºi învãþãrii.

c. Sclavi ºi stãpâni (6:5-9)
Pavel a discutat apoi despre al treilea

grup. În timp ce primele douã grupuri aveau
relaþii familiale (soþii ºi soþi, copii ºi pãrinþi),
acest grup nu fãcea parte din cercul familiei.
Sclavia a existat pe vremea lui Pavel, ºi el
nu a încercat sã o aboleascã (1 Cor. 7:17-24).
Probabil cã aceºti creºtini erau robii unor
stãpâni creºtini.

6:5-8. Responsabilitãþile sclavilor faþã de
stãpânii lor sunt prezentate aici. Robilor li se
spune: ascultaþi (cf. v. 1) de stãpânii voºtri
cu (1) fricã (cf. 5:33), (2) cutremur, (3) în
curãþie (haplorçti, de la haplous, „simplu,
fãrã ascunziºuri“), (4) ca o slujbã adusã lui
Hristos (ca de Hristos… ca niºte robi ai lui
Hristos, care fac… voia lui Dumnezeu),  (5)
permanent (nu numai când sunteþi sub ochii
lor, ci tot timpul), (6) având o motivaþie inte-
rioarã (de inimã [6:5] ºi din inimã [v. 6],
ultima expresie fiind lit., „din suflet“) ºi
(7) cu bucurie (met’ eunoias, „cu bunãvoinþã
sau într-un spirit paºnic“). Motivul unei astfel
de slujiri este cã vor primi rãsplatã de la
Domnul. El este Cel care poate judeca corect
ºi imparþial realizãrile ºi motivaþiile lor (cf.
1 Pet. 1:17).

6:9. Stãpânilor li se spune: purtaþi-vã la
fel cu sclavii voºtri, adicã modul în care îi
trataþi sã fie plãcut Domnului. Proprietarii de
sclavi nu trebuie sã îi ameninþe ci sã îi
trateze drept ºi corect (cf. Col. 4:1; Iac. 5:4)
pentru cã ºi ei erau slujitori, având un Stãpân
care este un exemplu pentru ei. Acesta, bine-
înþeles, este Domnul, ºi El este Stãpân atât

peste stãpânii pãmânteºti cât ºi peste sclavi.
El nu este pãrtinitor, neþinând seama de pozi-
þia omului (cf. Ef. 6:8).

În concluzie, numai un credincios con-
trolat de Duhul (5:18) poate îndeplini obli-
gaþiile date în aceastã secþiune (5:15-6:9).
Multe dintre aceste versete subliniazã altruis-
mul, care duce la armonie, o dovadã a lucrãrii
Duhului.

F. Rezistenþa în luptã (6:10-20)
Deºi toate secþiunile din pasajul cuprins

între versetele 4:1 ºi 6:9 au început cu parti-
cula oun (4:1, 17; 5:1, 8, 15) ºi cu verbul „a
umbla“ (peripatço; 4:1, 17; 5:1, 8, 15), ulti-
ma secþiune începe prin „încolo“ (tou loipou,
„în rest“). Aceastã secþiune vorbeºte despre
cum foloseºte un credincios resursele lui
Dumnezeu care îl ajutã sã reziste împotriva
puterilor rãului.

1. ÎMBRÃCAREA ARMURII (6:10-13)
a. Ce: fiþi tari în Domnul (6:10)

6:10. Pavel i-a îndemnat pe credincioºi:
întãriþi-vã în Domnul ºi în puterea (kratei,
„puterea care învinge împotrivirea“, aºa cum
s-a întâmplat în cazul minunilor lui Hristos)
tãriei (ischyos; cf. „puterea [kratous] tãriei
[ischyos] Lui“ din 1:19) lui Dumnezeu. Deci
credincioºii pot fi întãriþi nu numai de per-
soana Domnului, ci ºi prin resursele Sale (cf.
Fil. 4:13).

b. Cum: îmbrãcând armura lui Dumnezeu 
(6:11a)
6:11a. Forma imperativului grecesc

Îmbrãcaþi-vã aratã cã credincioºii sunt res-
ponsabili de a se îmbrãca cu toatã armãtura
lui Dumnezeu (nu a lor; panoplian, de ase-
menea în v. 13, întreaga armurã împreunã cu
armele purta numele de hapla; cf. 2 Cor. 6:7)
cât mai repede posibil. Prezentarea detaliatã a
armurii (datã în Ef. 6:14-17) poate avea drept
sursã de inspiraþie faptul cã Pavel era legat de
un soldat roman în timp ce se afla închis în
aºteptarea procesului (cf. Fapte 28:16, 20).

c. De ce: pentru a rezista strategiei Diavolului 
(6:11b-13)
6:11b-12. Scopul îmbrãcãrii armurii lui

Dumnezeu este de a þinea pept împotriva
uneltirilor sau stratagemelor (methodeias,
folosit în NT numai aici ºi în 4:14) Diavo-
lului sau adversarului (cf. 4:27). Creºtinii nu
trebuie sã-l atace pe Satan sau sã înainteze
împotriva lui; ei trebuie doar sã „þinã piept“
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sau sã apere teritoriul cucerit de Hristos ºi
trupul Sãu, Biserica. Fãrã armura lui Dumne-
zeu credincioºii vor fi învinºi de „uneltirile“
Diavolului care ºi-au dovedit eficienþa de-a
lungul a mii de ani.

Lupta nu este fizicã (n-avem de luptat
împotriva cãrnii ºi sângelui); este un con-
flict împotriva „Mafiei“ spirituale. Cu toate
cã forþele satanice nu pot fi împãrþite într-un
mod absolut sigur pe diverse categorii,
primele douã categorii (împotriva cãpeteni-
ilor ºi a domniilor) au fost deja menþionate
în 1:21 ºi în 3:10 (trad. COR este „domnie ºi
stãpânire“ în 1:21 ºi „domniile ºi stãpânirile“
în 3:10 — n.tr.). Pavel a adãugat: împotriva
stãpânitorilor întunericului acestui veac
(cf. 2:2; 4:18; 5:8) ºi împotriva duhurilor
rãutãþii. Sfera lor de activitate este în locu-
rile cereºti, a cincia oarã când apare aceastã
expresie, care este menþionatã în Noul
Testament numai în 1:3, 20; 2:6; 3:10; 6:12.
Satan, care se aflã în vãzduh (2:2) pânã când
va fi aruncat de acolo la mijlocul Necazului
cel Mare (Apoc. 12:9-10), încearcã sã le fure
credincioºilor binecuvântãrile spirituale pe
care le are Dumnezeu pentru ei (Ef. 1:3).

6:13. Unii cred cã din acest verset se
poate deduce cã un credincios, dupã ce a
învins toatã opoziþia, poate sta în picioare
victorios. Dar este preferabil sã considerãm
cã acest verset rezumã ceea ce s-a spus ante-
rior: dupã ce a fãcut toate pregãtirile necesare
(cu toatã armãtura lui Dumnezeu; cf. v.
11), credinciosul este pregãtit sã „rãmânã“ în
picioare pentru a se apãra. Aceastã concepþie
se potriveºte mai bine contextului, pentru cã
imediat dupã acest verset Pavel a prezentat
armura care trebuie îmbrãcatã. Acest lucru nu
ar fi normal dacã în versetul 13 el ar vorbi
despre victoria deja obþinutã. De asemenea, a
afirma cã versetul 13 se referã la victorie nu
este adecvat mesajelor din versetele 11 ºi 14
care se referã la apãrare. Un alt lucru, verbul
„a rãmâne în picioare“ în versetul 13 este
antistçnai, „a se împotrivi, a rezista“ (cf. Iac.
4:7; 1 Pet. 5:9).

2. LUPTA ÎN ARMURÃ (6:14-16)
a. Mandatul: a rezista (6:14a)

6:14a. Versetele 14-20 formeazã a opta
frazã lungã din aceastã epistolã. Celelalte
sunt: 1:3-14, 15-23; 2:1-7; 3:1-13, 14-19;
4:1-7, 11-16.

Imperativul Staþi gata („sã staþi în
picioare“ GBV ºi NIV) aratã urgenþa po-
runcii. El este urmat de patru participii în
greacã care denotã fie cauza, fie mijloacele

rãmânerii în picioare. Aceste participii sunt
traduse dupã cum urmeazã: „având… în-
cins“, „îmbrãcaþi“, „având încãlþate“ ºi
„luaþi“ (6:14-16).

b. Metoda: înarmaþi-vã (6:14b-16)
6:14b. Înainte ca un soldat roman sã îºi

îmbrace armura, el îºi punea o curea pe
mijlocul sãu. Rolul ei era de a þinea hainele
aproape de trup ºi de a prinde armura. Mij-
locul încins cu adevãrul se referã nu la fap-
tele evangheliei, ci la adevãruri subiective, la
integritatea ºi fidelitatea credinciosului. Dupã
cum cureaua sau centura soldatului îi confe-
rea libertate de miºcare, tot aºa adevãrul îi
conferã credinciosului libertate faþã de el
însuºi, faþã de alþii ºi faþã de Dumnezeu.

6:14c. Platoºa neprihãnirii nu se referã
la justificare, obþinutã la convertire (Rom.
3:24; 4:5), ci la neprihãnirea sfinþitoare a lui
Hristos (1 Cor. 1:30) practicatã în viaþa unui
credincios. La fel cum platoºa unui soldat îi
proteja pieptul de atacurile duºmanilor, ºi
trãirea unei vieþi sfinte, neprihãnite (Rom.
6:13; 14:17) protejeazã inima credinciosului
împotriva asalturilor Diavolului (cf. Is.
59:17; Iac. 4:7).

6:15. Acest verset nu vorbeºte despre
rãspândirea evangheliei, deoarece creºtinii
sunt prezentaþi în v. 10-16 ca stând în
picioare, nu avansând. Versetul se referã la
stabilitatea unui credincios sau a temeliei tari
pe care o are datoritã Evangheliei pãcii, care
îi dãruieºte pacea necesarã pentru a rezista în
luptã.

6:16. Scutul din armura unui soldat
roman, fãcut din lemn, avea lãþimea de 70 de
centimetri ºi lungimea de 120 de centimetri.
Era acoperit cu pânzã ºi piele pentru a rezista
în faþa sãgeþilor aprinse. Deci scutul proteja ºi
celelalte piese ale armurii; de aceea Pavel a
folosit expresia: pe deasupra tuturor aces-
tora. Credinþei este un genitiv de conþinut;
scutul consta din credinþã. Deci, ideea este
cã o credinþã fermã a creºtinului în Domnul
poate opri ºi poate stinge sãgeþile arzãtoare
ale celui rãu. (Cf. „cel rãu“ [Satan] din Ioan
17:15; 1 Ioan 5:19.)

3. PRIMIREA ULTIMELOR PIESE ALE 
ARMURII (6:17-20)

a. Mandatul: primiþi (6:17)
6:17. Structura cãrþii este împãrþitã aici

pentru cã termenul grecesc Luaþi este un im-
perativ, nu un alt participiu. El se raporteazã
imperativului „Staþi gata“ din versetul 14.

Efeseni 6:13-17
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Coiful ºi sabia sunt ultimele douã piese pe
care le ia soldatul. Un coif, fiind cãlduros ºi
neconfortabil, era pus de un soldat numai în
condiþiile unui pericol iminent. A avea capul
protejat de un coif conferã un sentiment de
siguranþã, deci coiful mântuirii se referã fie
la siguranþa prezentã în faþa atacurilor Dia-
volului, fie la o izbãvire viitoare („sã avem
drept coif nãdejdea mântuirii“, 1 Tes. 5:8).

În cele din urmã, un soldat roman îºi lua
sabia, singura lui armã ofensivã. Cuvântul
Duhului se referã la originea sau sursa din
care provenea sabia; deci este „sabia datã de
Duhul“. „Sabia Duhului“ este definitã prin
expresia Cuvântul lui Dumnezeu. „Cuvân-
tul“ (rhçma; cf. Ef. 5:26; Rom. 10:8, 17;
1 Pet. 1:25) se referã la cuvântul predicat sau
la un mesaj al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt
transmis în inimã. Credincioºii au nevoie de
„sabie“ pentru a combate atacurile duºma-
nului, la fel cum a fãcut Hristos de trei ori
atunci când a fost ispitit de Diavolul (Mat.
4:1-11).

b. Metoda: îngrijiþi-vã de alþii (6:18-20)
6:18. Modul în care un soldat lua aceste

ultime douã piese ale armurii sale este su-
gerat de douã participii greceºti traduse prin:
„faceþi… rugãciuni“ ºi „vegheaþi“. Atunci când
îi atacã duºmanul — ºi în toatã vremea —
creºtinii trebuie sã se roage permanent prin
Duhul (i.e., în puterea ºi în sfera Duhului; cf.
Iuda 20). Expresia tot felul de rugãciuni ºi
cereri sugereazã rugãciuni complete ºi
intense. La fel ca soldaþii de nãdejde, creºtinii
trebuie sã „vegheze“ cu toatã stãruinþa (en
pasç pros-karterçsei; substantivul este
folosit numai aici în NT). Cererile lor trebuie
sã fie pentru toþi sfinþii din cauza rãzboiului
spiritual dintre Satan ºi Hristos împreunã cu
Biserica Sa. Cuvântul „tot“ (în diverse forme)
apare de patru ori în acest verset (ca în gr.).

6:19-20. Pavel le-a cerut cititorilor sãi sã
nu se roage doar în general pentru toþi sfinþii,
ci ºi pentru el, astfel încât sã poatã face de
cunoscut… taina Evangheliei. Probabil cã
Pavel nu s-a referit aici la mãrturisirea sau
predicarea evangheliei lui Hristos. Mai de-
grabã el s-a referit la nevoia lui de a fi îndrãz-
neþ (cu îndrãznealã apare de douã ori aici) ºi
a putea transmite clar „taina Evangheliei“
atunci când va fi judecat în faþa Cezarului la
Roma (când ºi dacã acuzatorii sãi evrei îi vor
aduce acuzaþii). Romanii îi considerau pe
creºtini o sectã a evreilor, iar evreii îi consi-
derau un grup eretic. La procesul sãu Pavel
trebuia sã afirme cu toatã claritatea despre

creºtini cã nu sunt nici o sectã evreiascã nici
un grup eretic, ci o nouã entitate, Biserica,
trupul lui Hristos, compus din credincioºi
evrei ºi neevrei. Acest lucru ne aduce aminte
de lunga discuþie a lui Pavel despre „taina
Evangheliei“ din 2:11-3:11. Din acest motiv
Pavel era un sol în lanþuri (cf. Fapte 28:16,
20; Ef. 3:1; 4:1; Fil. 1:7, 13-14, 16; Col. 4:3,
18; Filim. 1, 9-10, 13).

G. Concluzie (6:21-24)
1. INFORMAÞII (6:21-22)

6:21-22. Se pare cã Tihic a fost purtã-
torul acestei epistole. Pavel l-a considerat
prea iubitul frate ºi slujitor credincios în
Domnul. În Coloseni 4:7 Pavel a folosit tot
aceste expresii când a vorbit despre el, adãu-
gând „tovarãºul meu de slujbã“ (syndoulos,
„tovarãº rob“). Tihic a fost menþionat ºi în
Fapte 20:4; 2 Timotei  4:12; ºi în Tit 3:12.
Tihic trebuia sã-i informeze pe efeseni despre
starea lui Pavel — vã va face cunoscut
totul… sã luaþi cunoºtinþã despre starea
noastrã — pentru ca sã li se îmbãrbãteze
inimile (cf. Ef. 3:13)

2. SALUTARE (6:23)
6:23. Trei calitãþi spirituale menþionate

frecvent de Pavel — pacea, dragostea ºi cre-
dinþa — sunt prezentate ºi în acest verset.
Expresia pace fraþilor nu mai apare în Noul
Testament. Pacea ºi dragoste împreunã cu
credinþa (cf. 1:15) provin de la Dumnezeu.
Pavel dorea ca ei sã continue sã-i iubeascã pe
ceilalþi creºtini, fraþii lor spirituali (deoarece
noi toþi suntem „mãdulare unii altora“; 4:25)
ºi sã combine acea dragoste cu credinþa lor în
Dumnezeu, lucru pentru care erau cunoscuþi.
Dumnezeu Tatãl ºi Domnului Isus Hristos
sunt expresii similare celor din 1:2-3, 17;
5:20.

3. BINECUVÂNTARE (6:24)
6:24. Harul încheie epistola, la fel cum

tot harul a început-o (1:2). Cuvintele cei ce
iubesc… în curãþie sunt literal „în mod
incoruptibil, nemuritor“ (en aphtharsia; cf.
Rom. 2:7; 1 Cor. 15:42, 50, 53-54; 2 Tim.
1:10). Ele se referã la dragostea credincio-
ºilor pentru Domnul… Isus Hristos, care
trebuie sã fie curatã, nu coruptã de motivaþii
greºite ºi de devotament ascuns faþã de altce-
va. Din nefericire, unii credincioºi efeseni
ºi-au pierdut mai târziu fervoarea dragostei
lor pentru Hristos (Apoc. 2:4). Binecuvântarea
lui Pavel, deºi este neobiºnuitã (cf. tabelului

Efeseni 6:18-24
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„Binecuvântãrile lui Pavel de la încheierea
epistolelor sale“ de la Rom. 16:17-20), este,
desigur, foarte potrivitã.
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INTRODUCERE

În a doua sa cãlãtorie misionarã Pavel a
vizitat Filipi. Acolo, prin lucrarea lui, câþiva
oameni ºi-au pus încrederea în Isus ca
Mântuitor personal. Unii dintre aceºtia au
fost Lidia ºi cei din familia ei ºi temnicerul
din Filipi ºi familia lui.

La scurtã vreme dupã vizita lui Pavel, în
Filipi s-a întemeiat o bisericã localã. Biserica
l-a ajutat pe apostol în diferite moduri, ºi
aceastã epistolã a fost scrisã atât pentru a
exprima recunoºtinþa pentru ajutorul lor, cât
ºi pentru a-i învãþa.

Epistola cãtre Filipeni este personalã ºi
practicã în tonul ºi în învãþãtura ei. Pavel a
accentuat cã este necesar ca toþi credincioºii
sã se bucure în Hristos. Cuvântul „bucurie“
(chara) este folosit de patru ori (Fil. 1:4, 25;
2:2; 4:1); „a se bucura“ (chairô) apare de opt
ori (1:18 [de douã ori]; 2:17-18; 3:1, 4:4 [de
douã ori], 10); ºi „bucuraþi-vã“ apare de trei
ori (2:17-18, 28 [„sã vã bucuraþi“]). Pavel a
scris frecvent în aceastã epistolã despre
s tarea suf le teascã a unui copi l a l lu i
Dumnezeu. Atitudinea pe care o are în viaþã
un om este reflectarea în realitate a ceea ce se
aflã în mintea sa.

Tema epistolei. Deºi în ea se dau multe sfa-
turi ºi îndemnuri, existã o temã principalã
care dominã cartea. Toate învãþãturile sunt
expresii sau ramificaþii ale acestui adevãr
central. Tema aceasta este „trãirea vieþii
creºtine“.

Autorul uman. Cei mai mulþi cercetãtori
sunt de acord cu faptul cã apostolul Pavel a
scris Epistola cãtre Filipeni.  În mod evident
lucrarea denotã faptul cã îi aparþine lui Pavel
(1:1). Referirea la Timotei este, de asemenea,
semnificativã, deoarece el era împreunã cu
apostolul Pavel atunci când oraºul Filipi a
fost evanghelizat (cf. Fapte 16). De aseme-
nea, informaþiile pe care scriitorul le dã

despre el se armonizeazã perfect cu viaþa lui
Pavel. În plus scrierile pãrinþilor Bisericii
Primare atestã faptul cã Pavel este autorul
acestei epistole.

Data scrierii epistolei. Pavel era în închi-
soare atunci când a scris filipenilor. Dar nu
toþi sunt de acord asupra perioadei de întem-
niþare în care a fost Pavel atunci când a scris
epistola. Cei mai mulþi cred cã era în Roma în
acea perioadã; unii spun cã era în Cezarea, iar
puþini susþin cã ar fi fost în Efes.

Scripturile nu ne dau nici un indiciu clar
asupra faptului cã Pavel ar fi fost întemniþat
în Efes. Cât despre Cezarea, Pavel a fost
reþinut acolo doi ani, dar în relatarea acestei
perioade de detenþie nu apare nici un indiciu
sigur cu privire la iminenþa martirajului
(Fapte 23-24). Referirea pe care el o face la
curtea împãrãteascã ºi la preocuparea lui cu
privire la posibila confruntare cu moartea (v.
20-26) pledeazã pentru ipoteza cã epistola a
fost scrisã în Roma. În acest caz, data scrierii
epistolei este 61 sau 62 d.Hr.

Contextul istoric. Când credincioºii din
Filipi au auzit despre întemniþarea lui Pavel
la Roma, ei l-au trimis pe Epafrodit, care s-ar
putea sã fi fost pastorul lor, pentru a-i sluji lui
Pavel. Epafrodit l-a mângâiat pe Pavel,
exprimându-i afecþiunea pe care i-o purtau
sfinþii din Filipi. ªi tot el i-a adus lui Pavel
bani de la ei pentru a-i uºura detenþia (4:18).
De trei ori înainte de aceasta — de douã ori
când Pavel era în Tesalonic ºi o datã când era
în Corint (Fil. 4:15-16; cf. 2 Cor. 11:9) —
sfinþii au îngrijit de nevoile sale. Epistola
cãtre Filipeni ar putea fi foarte bine numitã o
scrisoare de mulþumire adresatã sfinþilor din
Filipi pentru darurile lor generoase.

În timpul cât s-a aflat la Roma, Epafrodit
s-a îmbolnãvit grav ºi a fost aproape de
moarte (Fil. 2:27). Dupã ce ºi-a revenit, el a
dus scrisoarea lui Pavel creºtinilor din Filipi.

Filipi era o colonie romanã (Fapte
16:12). Dupã bãtãlia de la Filipi din 42 î.Hr.
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Antoniu a ordonat unor soldaþi romani sã se
stabileascã acolo. Apoi, în 30 î.H. Octavian
a constrâns oameni din Italia sã renunþe la
casele lor ºi sã se mute în Filipi ºi în alte
pãrþi. Aceºti rezidenþi filipeni au primit pri-
vilegii speciale, inclusiv „dreptul italic.“
Acesta însemna cã, în schimbul strãmutãrii
lor, aceºti coloniºti erau trataþi ca ºi când
terenurile pe care locuiau erau pe pãmântul
Italiei. Deci rezidenþii din Filipi erau cetãþeni
ai Romei, „cetatea mamã“, ºi beneficiau de
toate drepturile cetãþeniei romane, inclusiv
scutirea de impozite. Deci cuvintele lui Pavel
(Fil. 1:27) „purtaþi-vã într-un chip vrednic“
(lit., „trãiþi ca ºi cetãþeni“) ºi „cetãþenia noas-
trã este în ceruri“ (3:20) aveau un înþeles
deosebit pentru creºtinii din Filipi.

Scopul epistolei. Motivul iniþial pentru scri-
erea epistolei a fost sã le mulþumeascã filipe-
nilor pentru darul lor fãcut din dragoste. Dar
Pavel a folosit aceastã ocazie pentru a atinge
câteva din problemele din biserica lor. Se
pare cã între unii erau rivalitãþi ºi ambiþii per-
sonale (2:3-4; 4:2). Iudaizatorii ºi-au câºtigat
câþiva adepþi acolo (3:1-3). În plus, se pare cã
în bisericã se observa o tendinþã antinomianã
(3:18-19).

STRUCTURA CÃRÞII

I. Încurajãri pentru trãirea unei vieþi 
creºtine (1:1-30)
A. Pavel îi laudã pe sfinþii din Filipi 

(1:1-8)
1. Introducere (1:1-2)
2. Laudã pentru mãrturia lor 

consecventã (1:3-6)
3. Laudã pentru preocuparea lor 

pentru evanghelie (1:7)
4. Laudele confirmate de dragostea 

lui pentru ei (1:8)
B. Rugãciunea lui Pavel pentru sfinþii 

din Filipi (1:9-11)
1. Rugãciunea pentru dragoste 

(1:9-10)
2. Rugãciunea pentru roada 

neprihãnirii (1:11)
C. Pavel se prezintã sfinþilor (1:12-30)

1. Mãrturia curajului (1:12-18)
2. Prezentarea clarã a convingerilor 

sale (1:19-26)
3. Sfaturi (1:27-30)

II. Exemple pentru trãirea unei vieþi 
creºtine (2:1-30)
A. Fiul lui Dumnezeu, a cãrui 

atitudine trebuie sã o aibã ºi credincioºii 
(2:1-18)

1. Afirmaþia (2:1)
2. Sfaturi (2:2-4)
3. Smerenia lui Hristos (2:5-8)
4. Înãlþarea lui Hristos (2:9-11)
5. Continuarea sfaturilor (2:12-18)

B. Slujitorii lui Hristos, al cãror mod 
de viaþã trebuie urmat de credincios 
(2:19-30)
1. Timotei ºi Pavel (2:19-24)
2. Epafrodit ºi Pavel (2:25-30)

III. Sfaturi pentru trãirea unei vieþi creºtine 
(3:1-21)
A. Credincioºii nu trebuie sã se 

încreadã în lucrurile pãmânteºti 
(3:1-14)
1. Introducere (3:1)
2. Exemple care trebuie evitate 

(3:2-3)
3. Exemple care trebuie urmate 

(3:4-14)
B. Credincioºii trebuie sã aibã o 

umblare care sã placã lui Dumnezeu 
(3:15-21)
1. O umblare a maturitãþii (3:15-16)
2. O umblare a vegherii (3:17-19)
3. O umblare dusã la bun sfârºit 

(3:20-21)
IV. Puterea pentru trãirea unei vieþi creºtine 

(4:1-23)
A. Hristos, centrul (4:1-7)

1. A rãmâne tare în El (4:1-3)
2. A se bucura în El (4:4)
3. A trãi în lumina prezenþei Sale 

(4:5-7)
B. Prezenþa lui Dumnezeu alãturi de 

credincioºi (4:8-9)
1. A avea gânduri vrednice (4:8)
2. A face fapte vrednice (4:9)

C. Purtarea de grijã a lui Dumnezeu 
pentru nevoile umane (4:10-20)
1. Lecþia mulþumirii (4:10-13)
2. Binecuvântarea dãruirii ºi 

primirii (4:14-20)
D. Încheiere (4:21-23)

COMENTARIU

I. Încurajãri pentru trãirea unei 
vieþi creºtine (1:1-30)

A. Pavel îi laudã pe sfinþii din Filipi 
(1:1-8)
Apostolul Pavel a început deseori epis-

tolele sale prin cuvinte de salut, laudã ºi

filipeni.qxd  04.01.2005  22:27  Page 638



apreciere. Epistola cãtre Filipeni nu face
excepþie de la aceastã regulã. Tonul afectuos
este evident de la început. 

1. INTRODUCERE (1:1-2)
1:1. Pavel a fost numele neevreiesc al

autorului epistolei, iar Saul era numele lui
evreiesc. Ca apostol al neevreilor (Gal. 2:7-
8), el a folosit numele sãu neevreiesc. Spre
deosebire de alte cãrþi scrise de el, la înce-
putul cãrora fãcea referire la apostolia sa,
aici Pavel se numeºte pe sine însuºi rob al lui
Isus. Timotei se preocupa în mod deosebit de
sfinþii din Filipi (Fil. 2:20) ºi era împreunã
cu Pavel în timpul detenþiei acestuia (2:19,
23). Timotei nu a fost coautor al epistolei,
deoarece despre el se vorbeºte la persoana a
treia (2:19-24). Amândoi, þinuþi în captivi-
tatea romanã, erau robi (lit., „sclavi“) ai lui
Isus Hristos. Numindu-i pe credincioºii fili-
peni sfinþi, Pavel nu a afirmat cã cititorii epis-
tolei sale sunt fãrã pãcat. Cuvântul grecesc
folosit de el, hagioi, înseamnã „cei puºi deo-
parte“. Sfinþii din Filipi erau puºi deoparte
pentru Dumnezeu. Ei erau în Hristos Isus în
ceea ce priveºte relaþia lor cu Dumnezeu, deºi
trãiau în Filipi.

Apostolul face o menþiune specialã cu
privire la episcopii (sau priveghetori) ºi
diaconii, care erau incluºi între toþi sfinþii.
„Priveghetorii“ sau episcopii mai erau numiþi
ºi „prezbiteri“ (Tit 1:5, 7) ºi erau responsa-
bili pentru pãstorirea turmei (cf. Fapte 20:17,
28). „Diaconii“ erau acei conducãtori ai bise-
ricii care aveau responsabilitãþi speciale de
slujire în adunare (cf. Fapte 6).

1:2. În salutul adresat filipenilor Pavel
a folosit douã cuvinte care prezintã harurile
creºtine: har ºi pace. Ordinea în care a folo-
sit aceste cuvinte este semnificativã. Înainte
ca cineva sã poatã avea o pace adâncã, trebuie
sã rãspundã în mod personal harului lui
Dumnezeu, favorului fãcut nouã în mod abso-
lut nemeritat, a cãrui manifestare culminantã
a fost la Calvar. Atât harul cât ºi pacea provin
de la Dumnezeu, Tatãl nostru, ºi de la
Domnul Isus Hristos.

2. LAUDÃ PENTRU MÃRTURIA LOR 
CONSECVENTÃ (1:3-6)
1:3. Citirea acestor cuvinte în care apos-

tolul a spus cã mulþumeºte adeseori lui
Dumnezeu pentru ei, trebuie sã le fi produs
filipenilor o mare bucurie. Aveau înainte o
scrisoare de laudã scrisã de cineva care era în
lanþurile romane, la aproape 1300 de kilo-
metri depãrtare de ei. Au trecut aproape zece

ani de când Pavel a lucrat pentru prima datã
printre ei. Dar trecerea timpului nu a dimi-
nuat cu nimic dragostea ºi interesul lui pentru
ei. De fiecare datã când Pavel se gândea la
credincioºii din Filipi, Îi mulþumea lui Dum-
nezeu pentru ei.

1:4-6. Niciunul dintre credincioºi nu a
fost exclus din rugãciunile lui Pavel. Venind
din partea unui întemniþat, aceste cuvinte au
o semnificaþie deosebitã. Pentru apostol era o
bucurie sã caute faþa Domnului pentru ei.
Greutãþile prin care trecea nu l-au umplut de
amãrãciune pe Pavel, ci l-au fãcut mai bun.
Greutãþile produc unul din aceste efecte
într-un copil al lui Dumnezeu.

Sfinþii filipeni ºi Pavel erau parteneri în
lucrurile lui Hristos. Acest lucru era adevãrat
pentru cã filipenii au luat parte cu el la
nevoile sale. Ei s-au dat pe ei înºiºi lui Pavel
ºi, în consecinþã, cauzei lui Hristos pentru
care lucra el. Dar ei nu au împãrtãºit nevoile
pe care le avea Pavel doar când acesta a fost
în închisoare. Ei au avut pãrtãºie cu el din
cea dintâi zi în care ºi-au pus încrederea în
Hristos. Acest lucru a adus o mare bucurie în
inima apostolului Pavel.

Apostolul era cuprins de o mare încre-
dere atunci când se gândea la filipeni ºi se
ruga pentru ei. Timpul perfect al cuvântului
grecesc tradus prin sunt încredinþat aratã cã
Pavel a ajuns la aceastã încredinþare mai
înainte ºi cã încã o avea. În ce avea el aceastã
încredinþare ºi de ce era el atât de sigur?
Pavel credea cã Dumnezeu va isprãvi
aceastã bunã lucrare începutã în ei, mân-
tuirea lor. Se poate ca aceastã expresie sã
cuprindã ºi pãrtãºia lor cu Pavel ºi dãrnicia
lor.

Pavel nu avea nici o îndoialã cã Dum-
nezeu va continua ceea ce începuse sã facã în
filipeni. Dumnezeu va lucra în ei pânã în
ziua lui Isus Hristos (2:16). Deºi Pavel nu
ºtia când va veni acea zi — când toþi credin-
cioºii vor fi luaþi de pe pãmânt ca sã-L
întâmpine pe Domnul în vãzduh — el ºtia cã
Dumnezeu va continua lucrarea pe care a
început-o în copiii Lui.

3. LAUDÃ PENTRU PREOCUPAREA 
LOR PENTRU EVANGHELIE (1:7)
1:7. Prima parte a acestui verset este un

fel de apologie sau apãrare a sentimentelor
lui pentru filipeni, conform celor exprimate
în versetele 3-6.

Limba greacã permite ca expresia fiind-
cã vã port în inima mea sã fie interpretatã
astfel: „fiindcã mã purtaþi în inima voastrã“.

Filipeni 1:1-7
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Cu siguranþã cã atât Pavel cât ºi filipenii se
purtau reciproc în inimi. Totuºi, în lumina
referinþelor specifice la el însuºi (v. 7) pare
mai indicat sã considerãm cã sensul direct al
textului este cel corect. Afecþiunea pe care el
o purta sfinþilor este afirmatã ºi în versetele
1:8 ºi 4:16.

Nu era important dacã Pavel era sub arest
(în lanþurile lui; cf. „lanþuri“ în 1:13-14, 17)
sau liber; prietenii lui din Filipi luau parte la
ceea ce Dumnezeu fãcea prin el. Aceastã
lucrare privea în primul rând rãspândirea
evangheliei. Pavel putea sã rãspândeascã ha-
rul lui Dumnezeu, datoritã parteneriatului lor
cu el. Apostolul i-a lãudat pentru preocuparea
lor ca aceastã veste bunã sã fie rãspânditã cât
mai mult.

4. LAUDELE CONFIRMATE DE 
DRAGOSTEA LUI PENTRU EI (1:8)
1:8. Pavel L-a luat pe Dumnezeu drept

martor al sentimentelor sale faþã de filipeni.
Pavel era îngrijorat — aºa cum erau ºi citi-
torii sãi — cã ei s-ar putea sã nu cunoascã ce
era în inima lui faþã de ei. Dar Dumnezeu ºtia.
„Dragostea“ pe care Pavel o avea pentru citi-
torii epistolei sale nu era doar o atracþie sau
un interes strict uman. Ea îºi avea izvorul în
Isus Hristos. Dragostea lui Hristos l-a
copleºit pe Pavel în aºa mãsurã încât acum
afecþiunea aceasta îi aparþinea apostolului.
Faptul cã Pavel a spus acest lucru filipenilor
demonstreazã realitatea ºi intensitatea laudei
pe care el le-a adus-o.

B. Rugãciunea lui Pavel pentru sfinþii din 
Filipi (1:9-11)

1. RUGÃCIUNEA PENTRU DRAGOSTE 
(1:9-10)
Apostolul i-a asigurat pe sfinþi cã el se

roagã pentru ei cu regularitate (v. 3). Acum el
le spune în acest pasaj pentru ce se ruga.

1:9. Rugãciunea lui Pavel pentru filipeni
era ca dragostea lor pentru alþi creºtini sã
creascã tot mai mult, sã dea peste, aºa cum
se revarsã un râu sau un lichid dintr-un pahar
prea plin. Dar aceastã dragoste trebuie sã fie
mai mult decât un sentiment; ea trebuie sã se
bazeze pe cunoaºtere ºi discernãmânt. Faptul
de a avea o profundã cunoºtinþã (epignôsis)
spiritualã a lui Dumnezeu ºi orice pricepere
(profunzime — n.tr.) în ceea ce priveºte cãile
Sale, îi face pe creºtini sã poatã sã Îl iubeascã
pe Dumnezeu ºi pe alþi oameni. (Acest
cuvânt grecesc pentru „pricepere“ [aisthçsis]
apare doar aici în Noul Testament.)

1:10. Pavel prezintã douã din scopurile
rugãciunii sale. Primul este un scop apropiat:
ca sã deosebiþi lucrurile alese; iar al doilea
este unul mai îndepãrtat: ca sã fiþi curaþi ºi
sã nu vã poticniþi pânã în ziua venirii lui
Hristos. Ideea testãrii, a punerii la încercare,
se înþelege din cuvântul grecesc dokimazô,
tradus prin „sã deosebiþi“. Testarea este
fãcutã în scopul aprobãrii. Cuvântul acesta
era folosit cu privire la încercarea metalelor
ºi a monedelor, pentru a stabili dacã îndepli-
neau standardele stabilite. 

„Curaþi“ este traducerea cuvântului gre-
cesc folosit doar aici ºi în 2 Petru 3:1. Acesta
este eilikrineis, care provine din cuvintele
folosite pentru „soare“ ºi „a judeca“, indi-
când astfel puritatea care era verificatã la
lumina soarelui. Pavel voia ca toþi cititorii sãi
sã aibã o relaþie bunã cu Dumnezeu ºi sã fie
în pãrtãºie cu El. Pavel era de asemenea preo-
cupat ca relaþia lor cu alþii sã fie aºa cum voia
Dumnezeu sã fie. Cuvântul aproskopoi, tra-
dus prin sã nu vã poticniþi (în COR; în GBV
este tradus „fãrã vinã“, aºa cum de altfel
apare ºi în NIV — n.tr.) mai apare ºi în
1 Corinteni 10:32 unde acelaºi scriitor
îndemna: „sã nu fiþi pricinã de pãcãtuire.“
Dorinþa pe care Pavel o avea pentru prietenii
sãi din Filipi trebuia sã fie o preocupare pen-
tru toþi credincioºii — sã fie puri din punct de
vedere moral ºi sã nu-i facã pe alþii sã se
poticneascã.

2. RUGÃCIUNEA PENTRU ROADA 
NEPRIHÃNIRII (1:11)
1:11. Pavel s-a rugat pentru credincioºii

din biserica din Filipi sã fie plini de roada
neprihãnirii. O poziþie de neprihãnire în faþa
lui Dumnezeu, care era un rezultat al îmbrã-
cãrii în neprihãnirea lui Hristos, trebuia sã
aducã roadã pentru Dumnezeu. Aceste cali-
tãþi ale omului interior, prezentate parþial în
Galateni 5:22-23, vor fi evidente pentru cei-
lalþi oameni. Roada Duhului vine prin Isus
Hristos, pentru cã este de fapt viaþa Lui trãitã
prin credincioºi. Deci o viaþã care aratã astfel
de trãsãturi de caracter este spre slava ºi
lauda lui Dumnezeu. 

C. Pavel se prezintã sfinþilor (1:12-30)
Apostolul s-a confruntat cu opoziþia

celor din afara bisericii ºi cu o denaturare a
imaginii ºi a lucrãrii sale din partea unora din
interiorul bisericii. Dar aceasta nu l-a deter-
minat sã se abatã de la îndeplinirea chemãrii
fãcute de Dumnezeu. Prin toate acestea
Hristos era propovãduit, lucru care lui Pavel
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îi producea o mare satisfacþie. Deci, lanþurile
sale, în loc sã fie o piedicã în lucrarea lui, au
avut ca rezultat o ºi mai mare rãspândire a
evangheliei lui Hristos. Prietenii lui Pavel din
Filipi se pare cã erau destul de îngrijoraþi cu
privire la soarta lui, gândindu-se cã el era
descurajat ºi cã planul lui Dumnezeu se
împotmolea. Nici vorbã de aºa ceva, a fost
rãspunsul apostolului.

1. MÃRTURIA CURAJULUI (1:12-18)
1:12-14. Pavel dorea ca filipenii sã înve-

þe din propriile sale experienþe un adevãr im-
portant: la Dumnezeu nu existã accidente. În
loc ca lucrarea lui Pavel sã fie opritã din cau-
za întemniþãrii sale, ea, dimpotrivã, înainta.

Aceastã înaintare avea loc în parte dato-
ritã faptului cã toatã curtea împãrãteascã
ºi de asemenea ºi alþii auzeau despre Hristos.
(În COR apare trad. „curtea împãrãteascã“,
dar în GBV apare „pretoriul“, iar în NIV
„garda palatului“ — n.tr.) „Garda palatului“
(praitôriô) probabil se referã la garda pretori-
anã, formatã din soldaþi romani. Deºi Pavel
locuia într-o locuinþã pe care o luase cu chirie
(Fapte 28:30), el era pãzit în permanenþã de
aceºti soldaþi. Obiceiul era ca un prizonier sã
fie legat cu un lanþ de încheietura mâinii unui
soldat.

Toþi cei din Roma care ajungeau în le-
gãturã cu Pavel auzeau despre Hristos. Era
binecunoscut faptul cã Pavel nu era sub pazã
pentru cã a încãlcat vreo lege, ci cã era pus
în lanþuri din pricina lui Isus Hristos (Fil.
1:13). Într-un efort de a reduce adevãrul la
tãcere, autoritãþile l-au arestat pe cel care-l
rostea, dar planul lor nu a dat rezultate.

Încarcerarea lui Pavel a avut un alt efect:
ea i-a încurajat pe cei care ezitaserã pânã
atunci sã vorbeascã despre Hristos (v. 14). Un
numãr mare de credincioºi au devenit plini de
îndrãznealã pentru Hristos atunci când au
vãzut cum Dumnezeu rãspândea evanghelia
prin Pavel. Rãspunsul pozitiv pe care l-a
primit Pavel în ciuda opoziþiei i-a fãcut ºi
pe alþii cu ºi mai multã îndrãznealã sã
vesteascã fãrã teamã Cuvântul lui Dum-
nezeu. Detenþia lui Pavel fãcea ceea ce cir-
cumstanþele pe care le-ar fi avut dacã nu era
închis nu ar fi putut niciodatã sã facã. 

1:15-18. Oamenii care primiserã îndrãz-
nealã sã vesteascã Cuvântul lui Dumnezeu
erau de douã feluri. Unii Îl propovãduiau pe
Hristos din pizmã ºi din duh de ceartã, dar
alþii Îl propovãduiau din bunãvoinþã (v. 15).
Cei care propovãduiau din bunãvoinþã o
fãceau din dragoste (v. 16), ºtiind cã Pavel

era în lanþuri pentru cã era însãrcinat cu
apãrarea Evangheliei. Cuvântul „apãrarea“
este cuvântul grecesc apologia, folosit de
asemenea ºi în versetul 7.

Motivaþia grupului care îl propovãduia
pe Hristos din invidie ºi rivalitate (v. 15) era
un duh de ceartã („ambiþii egoiste“, NIV —
n.tr.). Ei doreau sã mai adauge un necaz lui
Pavel în timpul cât era deþinut. Probabil cã
aceºtia nu erau iudaizatori, aºa cum presupun
unii, fiindcã Pavel a spus cã ei Îl predicau pe
Hristos, chiar dacã dintr-o motivaþie greºitã.
Iudaizatorii credeau cã respectarea Legii Ve-
chiului Testament era necesarã pentru mân-
tuire. Pavel i-a mustrat cu asprime pe aceºtia,
pentru cã predicau o „altã evanghelie“ (Gal.
1:6). Totuºi, din moment ce el nu i-a acuzat
pe cei din Filipi cã predicã „o altã evanghe-
lie“, înseamnã cã ei erau niºte credincioºi
care, din motive neºtiute, nu îl iubeau pe
apostol sau nu îi apreciau lucrarea. Deºi din
punct de vedere doctrinar propovãduirea lor
era corectã, ei se promovau pe ei înºiºi.

Ceea ce a adus bucurie în inima lui Pavel
a fost faptul cã Isus era propovãduit, chiar
dacã unii fãceau acest lucru din motive
greºite (Fil. 1:18) Din moment ce conþinutul
propovãduirii ambelor grupuri era acelaºi,
apostolul se putea bucura. El nu s-a „bucurat“
fiindcã între membrii trupului lui Hristos
erau facþiuni, acest fapt îl durea. Ceea ce i-a
produs bucurie a fost faptul cã Hristos era
propovãduit.  

2. PREZENTAREA CLARÃ A 
CONVINGERILOR SALE (1:19-26)
1:19. Ca un om cu convingeri ferme,

Pavel a afirmat cã întemniþarea va avea ca
rezultat mântuirea sa. Cuvântul grecesc
tradus aici prin „mântuire“ este folosit în
diferite moduri în Noul Testament. Deseori el
înseamnã mântuire spiritualã — salvare,
izbãvire, a fi nãscut din nou. Aici (v. 19)
Pavel a folosit acest cuvânt pentru a se referi
fie la stadiul final al mântuirii sale (cf. Rom.
5:9), fie la o viitoare susþinere a cauzei sale
într-un tribunal roman. Pare improbabil ca el
sã fi avut în vedere aici eliberarea sa, din
moment ce în urmãtoarele douã propoziþii el
scrie despre posibilitatea foarte realã a morþii
sale apropiate.

Temelia pe care se baza siguranþa apos-
tolului erau rugãciunile sfinþilor ºi ajutorul
Duhului lui Isus Hristos (Fil. 1:19). El ºtia
cã poate conta pe rugãciunile filipenilor ºi, de
asemenea, pe lucrarea Duhului Sfânt (cf.
Rom. 8:26-27). „Ajutorul“ (epichorçgias) are
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aici înþelesul de „sprijin“, în sensul în care
ligamentele oferã sprijinul necesar unui corp
uman. (Acest cuvânt grecesc este folosit în
Noul Testament doar aici ºi în Efeseni 4:16.)

1:20. Pavel nu era sigur dacã va fi elibe-
rat sau va trece prin martiraj pentru credinþa
sa. Totuºi el era sigur de un lucru, ºi anume
cã dorea ca Hristos sã fie proslãvit… în tru-
pul sãu în oricare din aceste douã variante
(cf. „în trup,“ v. 22, 24). Aceasta era aºtep-
tarea ºi nãdejdea lui Pavel. Apostolul ºtia
foarte bine cã avea nevoie de curaj pentru a se
confrunta cu moartea având o atitudine
potrivitã. Mã aºtept este traducerea unui
cuvânt unic. El descrie cum o persoanã îºi
întinde gâtul pentru a putea sã vadã mai bine
ceva ce este înaintea sa. (Apokaradokia, un
substantiv, este folosit doar aici ºi în Rom.
8:19.) Pavel era preocupat nu de ceea ce i se
va întâmpla lui, ci de mãrturia pe care avea sã
o lase pentru Domnul. Eliberarea lui i-ar fi
permis sã continue propovãduirea lui Hristos.
Dar martirajul ar fi contribuit, de asemenea,
la înaintarea cauzei lui Hristos.

1:21. Scopul principal al vieþii lui Pavel
era sã Îl proslãveascã pe Hristos. Hristos era
esenþa vieþii sale. Totuºi Pavel ºtia cã, dacã va
fi martirizat, Hristos va fi proslãvit prin
înaintarea evangheliei care va avea loc ca
rezultat al mãrturiei sale prin moarte. Pavel
însuºi va beneficia în urma martirajului sãu,
pentru cã moartea sa va avea ca rezultat
faptul cã va fi cu Hristos (v. 23). Cuvântul a
muri sugereazã actul morþii ºi nu starea de
moarte.

1:22-24. Impresia de frustrare a aposto-
lului este evidentã din aceste versete. El ºtia
cã, dacã va continua sã „trãiascã în trup,“ cu
siguranþã cã ar fi adus în continuare roadã în
urma muncii lui (v. 22). Dumnezeu ar fi
binecuvântat lucrarea lui ºi ar fi continuat sã
îl foloseascã aºa cum o fãcuse ºi în trecut.
Totuºi, în caz cã Pavel ar fi putut sã aleagã
dacã sã trãiascã sau sã moarã pentru Hristos,
ar fi fost dificil pentru el sã decidã. Pur ºi
simplu nu ºtia pe ce cale sã apuce. Desigur, la
urma urmelor, alegerea nu era a lui.

Pavel se afla într-o situaþie dificilã. Era
foarte apãsat, pe de o parte, de dorinþa de a ºti
ce va aduce mai multã slavã lui Dumnezeu, ºi
astfel va fi în avantajul tuturor pe termen
lung. Dorinþa lui personalã era „sã se mute“
ºi sã fie împreunã cu Hristos (v. 23). El ºtia
cã acest lucru ar fi mult mai bine pentru el,
deoarece ar fi însemnat scãparea lui de per-
secuþie ºi de toate greutãþile. Dar mai ºtia cã
filipenii aveau nevoie de el. Pentru ei era mai

de trebuinþã ca el „sã rãmânã“ în trup, adi-
cã sã rãmânã în viaþã (v. 24). Atitudinea altru-
istã a lui Pavel ne este dezvãluitã aici prin
faptul cã el pune nevoile prietenilor sãi dea-
supra propriilor sale dorinþe.

1:25-26. Aici se pare cã Pavel a ajuns sã
fie cuprins de o nouã încredere cu privire la
eliberarea lui. (Cuvântul „încredinþat“ este
acelaºi cu cel folosit în versetul 6, având
sensul de „a fi încrezãtor“.) Eliberarea ºi
întoarcerea lui Pavel va fi pentru înaintarea
credinþei lor, având astfel parte de o mare
„bucurie“ (v. 25).

Bucuria filipenilor va fi o mare pricinã
de laudã (v. 26, în GBV apare traducerea
„lauda voastrã sã prisoseascã“, în NIV
cuvântul este „sã se reverse“, acelaºi cuvânt
care apare în versetul 9: „sã creascã tot mai
mult“) ºi aceastã laudã (exaltare, izbucnire de
bucurie — n.tr.) va fi în Isus Hristos, sursa
adevãratei bucurii pentru toþi credincioºii.
(Cuvântul „bucurie“ folosit în versetul 26
este de fapt cuvântul „exaltã“ [kauchçma]
care diferã de cuvântul mult mai comun pen-
tru „bucurie“ folosit mult mai des în Filipeni,
inclusiv în v. 25.) Ei vor izbucni în bucurie
fiindcã cel care i-a învãþat despre Hristos va
fi din nou cu ei.

3. SFATURI (1:27-30)
1:27. Apostolul îi avea pe credincioºii

din Filipi în inimã. Indiferent de ce i se va
întâmpla lui — eliberarea din detenþie sau
martirajul — el voia ca ei sã Îl onoreze ºi sã
Îl glorifice pe Hristos. Cuvintele purtaþi-vã
într-un chip sunt traducerea unui termen po-
litic care avea un înþeles aparte pentru cre-
dincioºii din Filipi. Literal, aceastã expresie
înseamnã „trãiþi ca ºi cetãþeni.“ Fiindcã Filipi
era o colonie romanã, locuitorii creºtini ai
acestui oraº aveau sã aprecieze la adevãrata
ei valoare aceastã construcþie verbalã folositã
de Pavel. Responsabilitatea fiecãrui copil al
lui Dumnezeu este sã trãiascã într-un chip
vrednic de Evanghelia lui Hristos (cf. Ef.
4:1). Aceasta i-a sfãtuit Pavel pe Filipeni sã
facã.

Sfinþii au îmbrãþiºat o cauzã comunã,
fiindcã fiecare era parte a trupului lui Isus
Hristos. De aceea Pavel simþea povara do-
rinþei ca ei sã rãmânã tari (cf. Fil. 4:1) în
acelaºi duh ºi „sã lupte“ cu un suflet pentru
credinþa Evangheliei, esenþa adevãrului
(cf. „credinþa,“ Iuda 3). Îndemnul: luptaþi
(synalthountes) „pentru credinþã“ sugereazã
un efort comun, ca acela al unei echipe
sportive.

Filipeni 1:20-27
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1:28. Pavel dorea ca toþi cititorii sãi sã
trãiascã curajos o viaþã pentru Hristos în mij-
locul opoziþiei ºi al persecuþiilor. Este ade-
vãrat, ei se vor confrunta cu împotriviri, dar
acest lucru nu trebuia sã îi facã sã se lase
înspãimântaþi. Dimpotrivã, în vremuri ca
acestea, trebuia sã li se aminteascã faptul cã
biruinþa lor va fi un semn cã pânã la urmã cei
ce le sunt potrivnici vor fi distruºi. În acelaºi
timp va fi o dovadã cã sfinþii lui Dumnezeu
vor fi mântuiþi de Dumnezeu Însuºi. Aceastã
siguranþã va fi fãrã îndoialã rezultatul lucrãrii
Duhului Sfânt în inimile lor.

1:29-30. Deci, le aduce aminte Pavel,
împotrivirile nu trebuie sã fie o surprizã pen-
tru ei. Lor li s-a dat harul atât „sã creadã“
în El cât ºi „sã sufere“ pentru El (v. 29).
Suferinþa pentru Hristos nu trebuie sã fie
consideratã ceva accidental sau o pedeapsã
divinã. Pavel s-a referit la suferinþa care era
de fapt un semn al harului lui Dumnezeu, o
favoare din partea Lui. Cuvântul grecesc
folosit aici, echaristç, derivã de la un cuvânt
care înseamnã „har“ sau „favoare“. Credinþa
în Hristos ºi suferinþa pentru El sunt amân-
douã asociate cu harul lui Dumnezeu.

Pavel ºi cititorii sãi duceau aceeaºi luptã
(v. 30). Deci Pavel i-a încurajat, aºa cum au
fãcut-o ºi ei cu el. El a rãspuns dorinþei lor de
a ºti cum o duce în Roma, astfel încât ºi ei sã
poatã sã fie încurajaþi când se vor confrunta
cu greutãþi.

II. Exemple pentru trãirea unei vieþi 
creºtine (2:1-30)

A. Fiul lui Dumnezeu, a cãrui atitudine 
trebuie sã o aibã ºi credincioºii (2:1-18)
Acest pasaj este continuarea sfaturilor

care au început în 1:27-30. Toatã secþiunea
aceasta se referã la lucrurile la care Pavel i-a
chemat pe sfinþii din Filipi. Ea include acea
faimoasã kenôsis, adicã pasajul dezbrãcãrii
de Sine (2:5-11), în care Însuºi Fiul lui Dum-
nezeu este prezentat ca Cel a cãrui atitudine
trebuie sã fie împãrtãºitã de credincios.

1. AFIRMAÞIE (2:1)
2:1. În 1:27 Pavel a scris despre trãirea

vieþii creºtine în armonie cu mesajul pe care
se bazeazã ea. El a continuat acest mesaj cu o
chemare la unitate spiritualã. Aceastã unitate
este posibilã datoritã realitãþii celor patru
calitãþi menþionate în 2:1. Clauzele „dacã“
folosite aici, fiind traduceri din greacã ale
unor condiþii de rang primar, vorbesc despre

certitudini. Deci, în acest pasaj „dacã“ poate
fi tradus prin „deoarece“. Pavel a scris despre
realitãþi, despre certitudini, nu despre lucruri
care pot fi puse la îndoialã. Prin urmare acest
apel este bazat pe (a) îndemnare în Hristos
(GBV, „încurajare în Hristos“); (b) mân-
gâiere în dragoste (GBV, „mângâiere a
dragostei“); (c) legãturã a Duhului (GBV,
„comuniune a Duhului“); (d) milostivire ºi…
îndurare.

„Îndemnare“ (încurajare) provine din-
tr-un cuvânt grecesc legat de cel pe care Isus
l-a folosit atunci când S-a referit la Duhul
Sfânt, „Mângâietorul“ (Ioan 14:16). El ar mai
putea fi tradus ºi ca „sfãtuitor“ având atât
sensul de mustrare cât ºi de mângâiere.
Deoarece fiecare credincios a primit aceastã
lucrare a Duhului, Pavel o foloseºte ca pe o
bazã a apelului la unitatea lor spiritualã.

De asemenea fiecare din ei aveau
„mângâierea dragostei [lui Dumnezeu]“.
Dragostea lui Dumnezeu în inimi produce o
unitate spiritualã în vieþile oamenilor.

„Legãturã (pãrtãºie, comuniune) a Duhu-
lui“ este un rezultat al lucrãrii Duhului care
locuieºte permanent în credincios (cf. 1 Cor.
6:19). Aceastã expresie se poate referi totuºi
la pãrtãºia care vine de la Duhul Sfânt, tot
aºa cum îndemnarea (încurajarea) vine de la
Hristos ºi mângâierea vine din dragoste.

Pavel a mai vorbit ºi de „milostivire“
(splanchna; cf. Filim. 7, 20) ºi „îndurare“.
Una din lucrãrile Duhului Sfânt este sã
producã în fiecare credincios preocupare ºi
dragoste pentru ceilalþi membri ai familiei
lui Dumnezeu. Lucrarea Duhului poate fi
primitã sau respinsã de cãtre un credincios,
dar ea este o realitate ºi este una din bazele
unitãþii spirituale.

2. SFATURI (2:2-4)
2:2. Pe baza a ceea ce a prezentat în

versetul 1, Pavel I-a sfãtuit pe cititorii sãi sã
arate într-un mod practic unitatea pe care o
aveau în Hristos. Exprimarea acestei unitãþi
spirituale va face ca bucuria lui sã fie
deplinã. Existã patru moduri specifice —
corespunzãtoare celor patru realitãþi prezen-
tate în versetul 1 — prin care poate sã fie
atinsã unitatea lor spiritualã. Ei trebuie sã
aibã o simþire, o dragoste, un suflet (sim-
psychoi) ºi un gând.

2:3-4. Pavel continuã sã dea sfaturi
bazate pe cele patru realitãþi exprimate în
versetul 1. Expresiile pe care le foloseºte
apostolul scot în evidenþã o problemã care
exista în biserica din Filipi. Situaþia cãreia i
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se adresa Pavel era în mod evident generatã
de egocentrismul de care dãdeau dovadã unii
dintre creºtinii din Filipi.

Nimic nu trebuia sã fie fãcut din duh de
ceartã (v. 3). Acelaºi cuvânt (eritheian) apa-
re în 1:17 pentru a descrie atitudinea celor
care i se împotriveau lui Pavel. Fãrã îndoialã
cã un astfel de comportament este al firii
pãmânteºti, nu al Duhului (cf. Gal. 5:20, care
foloseºte acelaºi cuvânt). Slavã deºartã este
expresia care denotã ceea ce probabil era
rãdãcina duhului lor de ceartã.

Cele douã expresii negative sunt urmate
de un sfat pozitiv: în smerenie fiecare sã
priveascã pe altul mai presus de el însuº.
Ci, un cuvânt care ne semnaleazã un contrast,
formeazã introducerea acestui pasaj. Smere-
nia în faþa lui Dumnezeu ºi a oamenilor este o
virtute spre care trebuie sã tindã fiecare copil
al lui Dumnezeu. Un duh de mândrie în relaþi-
ile interumane indicã o lipsã de smerenie în
faþa lui Dumnezeu. Pavel i-a sfãtuit pe fili-
peni sã îi priveascã pe alþii mai presus de ei
înºiºi (cf. 1 Petru 5:5-6). „Acest lucru va
contribui mult la îndepãrtarea lipsei de
armonie“ (Homer A. Kent, Jr., „Philippians“,
în The Expositor’s Bible Commentary ,
11:122). 

Pavel a explicat cum poate fi exprimatã
smerenia (Fil. 2:4). În comunitatea credinþei
fiecare credincios trebuie sã se preocupe de
foloasele altora ºi nu în primul rând de
foloasele lui (cf. Rom. 12:10). Preocuparea
exclusivã faþã de propriul eu este un pãcat.

3. SMERENIA LUI HRISTOS (2:5-8)
Hristos este exemplul suprem de sme-

renie ºi de preocupare altruistã pentru alþii
(v. 5-8). Aceste versete, împreunã cu verse-
tele 9-11, reprezintã o extraordinarã hristolo-
gie.

2:5. Credincioºii sunt sfãtuiþi sã aibã
aceeaºi atitudine — smerenie altruistã — pe
care a arãtat-o Hristos în smerenia Sa.
Cuvântul „gândul“ are sensul de „acelaºi
gând“, aºa cum este folosit ºi în versetul 2.

2:6-8. Cuvântul tradus chipul (morphç;
„natura“ în NIV, „forma“ în KJV ºi NASB)
în versetele 6 ºi 7 (chip în 7) este un termen
de o importanþã crucialã în acest pasaj. El
subliniazã esenþa internã sau realitatea lucru-
lui la care se face referinþã (cf. Mar. 16:12).
Pavel spune cã Isus Hristos este exact din
aceeaºi esenþã (morphç) a lui Dumnezeu ºi,
prin întruparea Lui, a îmbrãcat o umanitate
perfectã. Dumnezeirea Sa completã ºi desã-
vârºitã este accentuatã de apostol cu foarte

mare grijã. Revendicarea divinitãþii Sale de
cãtre Mântuitor i-a înfuriat pe conducãtorii
evrei (Ioan 5:18) ºi i-a fãcut sã Îl acuze de
blasfemie (Ioan 10:33).

Deºi poseda dumnezeirea pe deplin (Ioan
1:14; Col. 2:9), Hristos nu a considerat faptul
cã era deopotrivã cu Dumnezeu (Fil. 2:6)
ca ceva de apucat. Cu alte cuvinte, Hristos
nu a ezitat sã renunþe la folosirea suveranã
a divinitãþii atunci când a devenit om. Ca
Dumnezeu El avea toate drepturile divinitãþii
ºi totuºi, în timpul stãrii Sale întrupate, El a
renunþat la dreptul Sãu de a Se manifesta în
mod vizibil ca Dumnezeu al splendorii ºi al
slavei depline. 

Smerenia lui Hristos a cuprins ºi faptul
cã S-a dezbrãcat pe Sine Însuºi, cã a luat un
chip (morphç) de rob ºi cã S-a fãcut aseme-
nea oamenilor (v. 7). Aceste afirmaþii ne
aratã cã Hristos a devenit om, o fãpturã
umanã adevãratã. Cuvântul „dezbrãcat“
provine de la cuvântul grecesc kenoô, cuvânt
care indicã dezbrãcarea (lipsirea) de drep-
turile Sale ºi nu de divinitatea Sa. „Un chip
de rob“ aratã, desigur, poziþia Sa umilã ºi
smeritã, dorinþa Sa de a asculta de Tatãl ºi de
a sluji altora. El a devenit om, o fãpturã
umanã adevãratã. „Asemenea“ indicã simi-
laritatea, dar ºi existenþa unor deosebiri. Deºi
umanitatea Sa era autenticã, El era deosebit
de toate celelalte fãpturi umane prin faptul cã
era fãrã pãcat (Ev. 4:15).

Astfel, se poate vedea cã Hristos, deºi
avea în El esenþa lui Dumnezeu, a fost ºi om.
Prin întruparea Sa, El a fost în acelaºi timp
ºi Dumnezeu pe deplin ºi om pe deplin. El a
fost Dumnezeu manifestat în trup uman (Ioan
1:14).

Unii au propagat o învãþãturã greºitã care
susþinea cã expresia la înfãþiºare a fost gãsit
ca un om (Fil. 2:8) înseamnã cã El doar
arãta ca un om. Dar aceastã concepþie con-
trazice versetul 7. „Înfãþiºare“ este traducerea
cuvântului grecesc schçmati, care înseamnã
o înfãþiºare exterioarã care poate sã fie tem-
porarã. Acest cuvânt contrasteazã cu morphç
(„chip“) folosit în versetele 6 ºi 7, care vor-
beºte despre o înfãþiºare exterioarã care reve-
leazã calitãþi interioare permanente.

Smerirea lui Hristos nu a cuprins doar
naºterea Sa — întruparea prin care El a
devenit Dumnezeu-Om — ci ºi „moartea“
Sa, care a fost cea mai crudã ºi înjositoare
formã de moarte — moarte de cruce (v. 8).
Aceastã formã de pedeapsã capitalã era
aplicatã doar celor mai rãi criminali, care nu
erau romani.
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644

filipeni.qxd  04.01.2005  22:27  Page 644



Nu se putea da credincioºilor un alt
exemplu mai bun de smerenie ºi atitudine
de renunþare de sine decât cel al lui Hristos.
Având acest exemplu înaintea lor, sfinþii din
Filipi trebuia sã aibã „un gând“ (v. 2) ºi sã
trãiascã în smerenie înaintea lui Dumnezeu ºi
înaintea celorlalþi.

4. ÎNÃLÞAREA LUI HRISTOS (2:9-11)
În aceste versete, subiectul este Dumne-

zeu Tatãl, în timp ce în versetele 6-8 subiec-
tul a fost Fiul lui Dumnezeu. Ascultarea de
care a dat Hristos dovadã a fost urmatã de
înãlþarea pe care Tatãl I-a dat-o, aºezându-L
în locul de cea mai înaltã cinste. Dumnezeu
L-a înãlþat ºi L-a cinstit pe Cel pe care oame-
nii L-au dispreþuit ºi L-au respins.

2:9. Înãlþarea lui Hristos ºi faptul cã a
primit Numele care este mai presus de
orice nume a fost rãspunsul la rugãciunea Sa
de Mare Preot (Ioan 17:5). Înãlþarea se referã
la învierea, înãlþarea la cer ºi glorificarea de
la dreapta Tatãlui (Fapte 2:33; Evr. 1:3).
„Numele“ Lui nu este doar un titlu; el se
referã la persoana ºi la poziþia Sa de demni-
tate ºi cinste.

2:10. Având în vedere înãlþarea lui Hris-
tos ºi Numele Lui, într-o zi orice genunchi
„se va pleca“ ºi va recunoaºte cine este El
cu adevãrat. Pavel a subliniat acelaºi adevãr
în epistola sa cãtre Romani (Rom. 14:11).
Ambele texte reflectã profeþia lui Isaia (Is.
45:23) despre mãreþia absolut unicã a Dum-
nezeului lui Avraam, Isaac ºi Iacov. Dome-
niul autoritãþii suverane a lui Hristos este
descris prin cele trei expresii folosite: din ce-
ruri, de pe pãmânt ºi de sub pãmânt. Nici
o fiinþã cu inteligenþã — fie cã este vorba de
îngerii ºi sfinþii din cer; de oamenii care trã-
iesc pe pãmânt; sau de Satan, de demoni ºi de
cei nemântuiþi din Iad — din tot Universul lui
Dumnezeu nu va avea cum sã evite aceastã
realitate. Toþi se vor pleca, fie de bunãvoie,
fie cã vor fi siliþi sã o facã.

2:11. Ceea ce vor „mãrturisi“ toþi este
cã Isus Hristos este Domnul. Aceastã mãr-
turisire, primul crez creºtin, însemna cã Isus
Hristos este Iehova-Dumnezeu. Într-o zi toþi
vor fi siliþi sã recunoascã faptul cã Isus
Hristos este tot ceea ce a pretins El cã este —
Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat.
Din nefericire, pentru mulþi va fi prea târziu
pentru mântuirea sufletelor lor. Poziþia de
glorie pe care o ocupã acum Mântuitorul ºi
închinarea universalã ce va avea loc în viitor
ca semn al recunoaºterii domniei Sale sunt
toate spre slava lui Dumnezeu Tatãl.

5. CONTINUAREA SFATURILOR 
(2:12-18)
În aceste versete Pavel revine la sfaturile

pe care a început sã le dea Filipenilor în ver-
setele 2-4.

2:12-13. Cuvintele astfel, deci leagã
aceste versete de cele precedente. Hristos a
ascultat de Tatãl ºi a dus la îndeplinire planul
Sãu chiar pânã la moarte de cruce (v. 8).
Creºtinii filipeni trebuie sã asculte ºi sã
urmeze învãþãturile date de Pavel, învãþãturi
care erau extrase din exemplul personal al lui
Hristos.

Sfatul a fost direct ºi la obiect, dar tem-
perat cu dragoste, numindu-i pe credincioºi
prea iubiþilor. Aceastã expresie afectuoasã
fãrã îndoialã cã le aducea aminte de expe-
rienþele trãite împreunã cu Pavel ºi cu Sila
atunci când au venit la Hristos ºi când a luat
fiinþã biserica lor (Fapte 16:19-40). Atunci
când Pavel era cu ei, îi urmau îndemnurile de
bunãvoie ºi imediat. El le-a adus aminte de
acest lucru înainte de a le cere sã facã acelaºi
lucru ºi acum, chiar dacã nu mai era prezent
printre ei. El a vorbit despre absenþa lui ºi
înainte (Fil. 1:27).

Cererea specialã pe care o avea, având în
vedere nevoile lor ºi exemplul lui Hristos,
este exprimatã apãsat: duceþi pânã la capãt
mântuirea voastrã, cu fricã ºi cutremur.

Înþelesul larg acceptat al acestui verset
este cã acest sfat se referã la mântuirea per-
sonalã a sfinþilor din Filipi. Lor li s-a spus sã
îºi „ducã la capãt“, adicã sã punã în practicã
în viaþa de zi cu zi, ceea ce Dumnezeu a
lucrat în ei prin Duhul Sãu. Nu li s-a spus sã
lucreze pentru mântuirea lor, ci sã ducã la
capãt mântuirea pe care Dumnezeu le-a dat-o
deja. În lumina dezbinãrii ºi mândriei, care se
pare cã reprezentau probleme în biserica lor,
aceastã interpretare pare corectã. Unii nu
fãceau lucrarea lor în mod altruist ºi nu
puneau interesul altora înaintea interesului
lor propriu (cf. 2:3-4).

Unii scriitori susþin cã sfatul lui Pavel se
referã la viaþa adunãrii din Filipi în ansamblul
ei. Cei care susþin acest punct de vedere
gãsesc un sprijin pentru el în contextul oferit
de textele apropiate în care Pavel a adus
argumente împotriva faptului cã ei se preo-
cupau în mod exclusiv de propriile lor nevoi
(cf. v. 4). Din acest punct de vedere „mân-
tuirea“ se referã la izbãvirea întregii adunãri
de mândrie, egoism ºi lipsã de unitate.

Probabil cã este bine sã luãm în consi-
derare atât ducerea la capãt a mântuirii per-
sonale cât ºi mântuirea sau izbãvirea întregii

Filipeni 2:9-13

645

filipeni.qxd  04.01.2005  22:27  Page 645



adunãri de orice ar putea sã o opreascã de la
experimentarea a ceea ce are Dumnezeu mai
bun.

Aceastã „ducere la capãt“ trebuia sã fie
fãcutã „cu fricã ºi cutremur“, cu o încredere
totalã în Dumnezeu ºi nu în ei înºiºi.

Singurul mod în care se putea realiza
acest lucru era prin Dumnezeu care le va da
capacitatea sã o poatã realiza (v. 13). Pavel
le-a spus sfinþilor din Filipi cã Dumnezeu
a lucrat în ei astfel încât ei sã poatã sã
îndeplineascã voia Lui cea plãcutã ºi scopul
Lui cel bun. Pentru ca lucrarea lui Dumnezeu
sã poatã fi realizatã era nevoie atât de puterea
divinã cât ºi de responsabilitatea umanã.
Credincioºii sunt parteneri cu Dumnezeu,
lucrând împreunã cu El. Verbul lucreazã
(v. 13) înseamnã „energizeazã“ sau „dã
putere.“ Dumnezeu dã, dupã plãcerea Lui, ºi
voinþa ºi înfãptuirea pentru a face lucrarea
Sa.

2:14-16. Aceste versete dau învãþãturi
specifice cu privire la felul în care trebuie
dus la îndeplinire scopul bun al lui Dumne-
zeu (v. 13) în viaþa de zi cu zi a creºtinului.

Toate lucrurile trebuie sã fie fãcute fãrã
cârtiri ºi fãrã ºovãieli (v. 14). Ordinea în
care sunt plasate cuvintele în textul grecesc
pune accentul pe tot ceea ce face un credin-
cios. Timpul prezent al verbului „faceþi“
indicã faptul cã aceste lucruri trebuie fãcute
în mod continuu. „Cârtiri“ este traducerea
unui cuvânt care reflectã o atitudine negativã
exprimatã prin bombãnire. Se poate ca apos-
tolul sã se fi gândit la comportamentul
israeliþilor care s-au plâns deseori lui Moise
ºi astfel lui Dumnezeu (cf. 1 Cor. 10:10).
„ªovãieli“ este un cuvânt care are o conotaþie
de disputã juridicã ºi se referã, cel puþin în
parte, la practica de a merge la un tribunal
civil pentru a rezolva diferendele dintre ei
(cf. 1 Cor. 6:1-11).

Importanþa modului de comportare la
care Pavel face apel este stabilitã în Filipeni
2:15-16. Înainte ca mãrturia lor pentru
Hristos sã fie eficientã în comunitatea în care
trãiau, filipenii ar trebui sã punã în ordine
niºte lucruri din propria lor adunare.

Evident, credincioºii cârteau (faþã de
Dumnezeu ºi unii faþã de alþii) ºi aveau
dispute (unul cu celãlalt). Ca un rezultat al
acestei stãri de lucruri ei nu erau fãrã pri-
hanã în mijlocul celor nenãscuþi din nou; ei
nu strãluceau ca niºte lumini („ca stelele“,
NIV — n.tr.) în lumea lor (2:15). Adunarea
din Filipi trebuia sã se înfãþiºeze în societate
unitã ºi una în Hristos. Necreºtinii nu erau

atraºi spre Hristos din cauza luptelor ºi
disputelor dintre sfinþi.

Fãrã vinã (amemptoi, v. 15) înseamnã
„deasupra oricãrui reproº“. Nu este vorba de
perfecþiune sau de o stare fãrã de pãcat.
Expresia se referã la mãrturia bisericii în
ansamblul ei. Toþi credincioºii sunt chemaþi
sã îºi ducã la capãt mântuirea pe care
Dumnezeu a lucrat-o în ei — sã progreseze
spre maturitate spiritualã. Credincioºii ar fi
trebuit sã trãiascã în aºa fel încât cei care nu
erau în Hristos sã nu poatã întinde, în mod
justificat, un deget acuzator spre ei. Curaþi
este traducerea lui akeraioi, un cuvânt folosit
pentru vinul care nu a fost diluat sau pentru
metalul a cãrui puritate nu a fost afectatã în
vreun fel. Isus a folosit de asemenea acest
cuvânt când a spus celor doisprezece sã fie
„fãrã rãutate“ ca porumbeii (Mat. 10:16).
Cuvintele greceºti folosite aici pentru „fãrã
vinã“ ºi „curaþi“ diferã de cele traduse „vã
poticniþi“ ºi „curaþi“ în 1:10 (vezi comentari-
ile la 1:10).

Filipenii trãiau în mijlocul unui neam
ticãlos ºi stricat (2:15). Aici se pare cã Pavel
s-a gândit din nou la israeliþi. Moise a folosit
cuvinte similare pentru poporul lui Israel care
s-a rãtãcit (cf. Deut. 32:5). Petru a folosit
aceeaºi terminologie („neam ticãlos“, Fapte
2:40) pe care a folosit-o ºi Hristos („neam
necredincios“, Mat. 17:17).

Lumea de astãzi, ca ºi cea de atunci, este
fãrã scrupule ºi pervertitã. Cei mai mulþi
oameni au întors spatele lui Dumnezeu ºi
adevãrului. În aceastã lume poporul lui
Dumnezeu trebuie sã „strãluceascã ca niºte
lumini“ („ca stelele“, NIV; Fil. 2:15; cf. Mat.
5:14-16). Ei trebuie sã fie copii ai lui
Dumnezeu, fãrã vinã.

Un copil al lui Dumnezeu este în familia
lui Dumnezeu, dar cei care nu sunt regeneraþi
sunt strãini de El. Ei sunt duºmanii Lui.
Planul suveran al lui Dumnezeu este sã
foloseascã Cuvântul Sãu, predicat de cãtre
poporul lui Dumnezeu, pentru a-i transforma
pe duºmanii Sãi în prieteni prin lucrarea de
regenerare a Duhului lui Dumnezeu.

Cuvântul grecesc epechontes, þinând sus
(v. 16) înseamnã fie „a întinde“ fie „a þine cu
fermitate“. Primul înþeles se potriveºte mai
bine aici. Era un termen grecesc laic folosit
pentru a descrie gestul prin care se oferea vin
unui oaspete la un banchet. Dacã sfinþii din
Filipi vor þine sus Cuvântul vieþii pentru
alþi i , Pavel va putea sã se „laude“ (sã
slãveascã) în ziua lui Hristos cã nu a lucrat
în zadar cu ei. „Ziua lui Hristos“ se referã la
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rãpire, atunci când Mântuitorul va reveni
ºi îi va întâlni pe ai Sãi în vãzduh (1 Tes.
4:13-18). Aceastã laudã nu era o ambiþie ego-
istã a lui Pavel; preocuparea sa era cinstirea
lui Dumnezeu.

2:17-18. Dorinþa enunþatã de Pavel de
a se putea bucura când Îl va vedea pe Hristos
ºi de a fi sigur cã nu a lucrat în zadar pentru
filipeni este urmatã de o afirmaþie despre
bucuria sa în mijlocul suferinþelor. Apostolul
ºtia cã moartea de martir era o posibilitate
foarte realã pentru el.

Pavel se vedea pe sine însuºi ca fiind
turnat ca o jertfã de bãuturã pentru filipeni
(v. 17). Dar, în loc sã simtã mâhnire, el se
bucura. „Turnat“ vine din cuvântul grecesc
spendomai, folosit pentru a desemna un dar
de bãuturã dat ca jertfã lui Dumnezeu.
Posibilitatea eliberãrii din închisoare nu era
pe unul din primele locuri în mintea lui
Pavel, aºa cum a fost înainte (cf. 1:24-26). El
considera acum moartea sa iminentã. Mai
târziu, când se afla chiar înaintea morþii sale,
el a folosit acelaºi limbaj (2 Tim. 4:6).

Jertfa ºi slujba (probabil cã aceste
cuvinte ar putea fi înþelese ca „slujba de adu-
cere a jertfei“) descindeau din credinþa lor.
Pavel a folosit acelaºi cuvânt pentru jertfã
(thysia) în Romani 12:1. Acolo jertfa pe care
o aduce credinciosul-preot este trupul sãu.
„Slujba“ (leitourgia) este acelaºi cuvânt
folosit în Evrei 9:21 (cf. Fil. 2:25, 30). Acest
lucru înseamnã cã lucrarea pe care filipenii o
fãceau pentru Dumnezeu era consideratã un
act de închinare. Toate aceste adevãruri au
adus bucurie în inima apostolului chiar dacã
acest lucru s-a întâmplat în faþa morþii sale
iminente.

Pavel dorea ca prietenii sãi din Filipi sã
experimenteze aceeaºi bucurie pe care o avea
el (2:18) ºi sã se „bucure împreunã cu el“.

B. Slujitorii lui Hristos, al cãror mod de 
viaþã trebuie urmat de credincioºi 
(2:19-30)
În capitolul 2 Pavel a discutat întâi des-

pre faptul cã atitudinea lui Hristos, care S-a
smerit pe Sine Însuºi ºi a devenit ascultãtor
pânã la moarte, trebuie sã fie împãrtãºitã de
credincioºi (v. 1-18). Apoi Pavel a arãtat cã ºi
slujitorii aleºi ai lui Dumnezeu dau exemple
demne de urmat pentru alþii.

1. TIMOTEI ªI PAVEL (2:19-24)
Întemniþarea lui Pavel a fãcut imposibilã

vizita lui la sfinþii din Filipi. El a fãcut
referire la acest lucru mai înainte (v. 12).

Preocuparea lui profundã ºi constantã pentru
binele spiritual al prietenilor sãi l-a fãcut sã
îl trimitã pe Timotei ca sã îi viziteze ºi sã le
slujeascã în locul sãu. Timotei era în acea
perioadã tovarãºul de lucrare al lui Pavel
(1:1) deºi, în mod evident, nu era ºi el întem-
niþat. Epistola lui Pavel urma sã fie dusã
filipenilor de cãtre Epafrodit, iar vizita lui
Timotei urma dupã primirea scrisorii.

2:19. Preocuparea pe care Pavel o arãta
prin trimiterea lui Timotei era un exemplu de
urmat pentru filipeni ºi pentru toþi credin-
cioºii. Pavel nu numai cã le-a dat evanghelia
ºi i-a condus la Hristos, dar dorea sã fie sigur
cã ei creºteau spiritual. Interesul sãu profund
pentru ei rãmânea în continuare.

Nefiind sigur cu privire la propriul sãu
viitor, apostolul a prefaþat dorinþa sa prin
cuvintele nãdãjduiesc, în Domnul Isus.
Acesta era un mod neobiºnuit de a vorbi
despre cãlãtoria planificatã a lui Timotei.
Pavel era preocupat în mod special de faptul
cã eliberarea sau moartea lui puteau sã sur-
vinã în orice moment.

Scopul vizitei lui Timotei era bine sta-
bilit: ca sã fiu ºi eu cu inimã bunã. Atât
epistola lui Pavel cât ºi vizita lui Timotei cu
siguranþã cã îi vor încuraja pe credincioºii din
Filipi. Dar ºi apostolul dorea sã fie încurajat
de veºtile bune pe care Timotei le va aduce de
la ei la întoarcerea sa.

O altã lecþie care trebuie sã fie învãþatã
din trimiterea lui Timotei de cãtre Pavel este
nevoia altruismului. Timotei îi era apropiat
lui Pavel ºi drag inimii apostolului. Dacã
Pavel a avut vreodatã nevoie de Timotei,
atunci arestul sãu la domiciliu în Roma era
momentul cel mai potrivit. Totuºi el era gata
sã renunþe la compania pe care i-o oferea
Timotei pentru ca alþii sã poatã fi ajutaþi.

2:20. Tânãrul fiu în credinþã al lui Pavel
avea un mare interes ºi o preocupare pro-
fundã pentru filipeni. De fapt, Pavel nu avea
pe nimeni în Roma care sã fie ca el. Interesul
lui Timotei pentru binele lor era de neegalat.
El era un exemplu excelent de om altruist,
mai preocupat de binele altora decât de sine
însuºi (cf. 2:3-4). Credincioºii din adunarea
filipenilor trebuie sã împãrtãºeascã interesul
sincer al lui Timotei pentru binele altora.
Cuvintele „nimeni… ca el“ înseamnã literal
„nimeni cu un suflet ca al lui“ (isopsychon;
cf. „un suflet“, sympsychoi, în 2:2).

2:21. Acest verset face o afirmaþie refe-
ritoare la un spectru larg de oameni. Oare
Pavel îi cuprindea aici pe toþi cei pe care i-a
cunoscut vreodatã? Sau se referea la cei care
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erau alãturi de el în Roma, dintre care
nimeni nu se putea compara cu Timotei?
Se referea oare Pavel la faptul cã toþi cei
pe care îi contactase pentru acest serviciu
erau mai interesaþi de propriile lor „foloase“
decât de cele ale lui Hristos? A doua variantã
pare cea corectã. Timotei ieºea în evidenþã
ca o piatrã preþioasã rarã într-o lume a celor
care cautã mai mult propriul lor interes (cf.
1:15, 17).

2:22. Filipenii îl cunoºteau bine pe
Timotei; deci ºtiau cã ceea ce spunea apos-
tolul despre el era adevãrat. Încã de la în-
ceput, de când a lucrat cu Pavel în Filipi,
Timotei a fost credincios (cf. Fapte 16). El
a fost unul din apropiaþii lui Pavel, începând
cu a doua cãlãtorie misionarã a acestuia,
fiind deseori încercat ºi dovedit plin de
„râvnã“. Pavel era tatãl spiritual al lui Timo-
tei, ºi acesta a lucrat cu el ca un copil al lui.
Amândoi L-au slujit pe Dumnezeu ca niºte
„robi“ pentru înaintarea Evangheliei.

Calitãþile lui Timotei erau de nedepãºit.
Toatã viaþa lui este un exemplu pentru fiecare
copil al lui Dumnezeu. Cei din adunarea din
Filipi care aveau deficienþe în domeniul ca-
litãþilor întâlnite la Timotei probabil s-au
simþit mustraþi în conºtiinþa lor — aºa cum
sunt ºi credincioºii de astãzi — când au citit
aceastã epistolã a lui Pavel.

2:23-24. Dupã aceastã laudã adusã lui
Timotei, Pavel a mai afirmat încã o datã
intenþia lui de a-l trimite la ei (v. 23). De
îndatã ce Pavel avea sã ºtie cum se vor
desfãºura lucrurile, el avea sã „îl trimitã“ pe
Timotei. Se pare cã Pavel aºtepta o sentinþã
în judecarea cazului sãu.

În lumina versetului 24, probabil cã Pa-
vel se aºtepta sã fie eliberat din lanþurile sale.
Este semnificativ faptul cã acum încrederea
lui Pavel era în Domnul (cf. „în Domnul
Isus“, v. 19). Aceastã expresie poate fi inter-
pretatã „dacã va fi voia Domnului“.

Deºi Scripturile nu includ nici o afir-
maþie cu privire la eliberarea lui Pavel, ea
trebuie cã a avut loc, deoarece el a mai fost
întemniþat încã o datã în Roma, perioadã în
care a scris ultima sa epistolã, 2 Timotei.
Deºi nu existã nici o consemnare a faptului cã
Pavel a vizitat din nou Filipi, se poate ca el sã
se fi întors acolo dupã eliberarea sa.

2. EPAFRODIT ªI PAVEL (2:25-30)
Nu este sigur dacã Epafrodit se afla încã

în Roma atunci când Pavel a scris filipenilor
sau dacã el era deja plecat în drum spre Filipi.
Tradiþional, Epafrodit este considerat ca fiind

cel care a dus aceastã epistolã filipenilor. El
este menþionat doar aici ºi în 4:18.

2:25. Deoarece biserica l-a trimis pe
Epafrodit ca sã îi ducã lui Pavel „darurile“
(în bani, 4:18) ºi sã afle ce se mai întâmplase
cu el, probabil cã intenþia lor era ca Epafrodit
sã rãmânã ºi sã îi slujeascã lui Pavel pentru o
perioadã nedefinitã de timp. Totuºi apostolul
a hotãrât sã îl trimitã înapoi la ei. Dar Pavel
voia sã se asigure de faptul cã credincioºii
ºtiau cât de mult îl aprecia el pe Epafrodit. El
l-a numit fratele ºi tovarãºul meu de lucru
ºi de luptã. El a împãrtãºit viaþa spiritualã a
lui Pavel, munca ºi pericolele prin care aces-
ta a trecut. El ºi-a asumat de bunãvoie rolul
de slujitor pentru a fi alãturi de Pavel. Ce stil
de viaþã exemplar, demn de urmat pentru
fiecare credincios. Acest om, al cãrui nume
înseamnã „fermecãtor,“ Îl slujea pe Domnul
slujindu-i pe alþii. Cuvintele pentru nevoile
mele traduc aici substantivul leitourgon
(„slujbã ca a unui preot“), care este înrudit cu
termenul „slujba“ (leitourgia) din versetul 17
(cf. v. 30). Lucrarea pe care Epafrodit o fãcea
pentru Pavel era o slujbã preoþeascã (cf.
4:18).

2:26-27. Epafrodit era profund preocupat
de prieteni sãi din Filipi ºi tânjea de dorul lor.
El era foarte mâhnit, fiindcã ºtia cã filipenii
au aflat cã a fost bolnav. Dorul pe care
Epafrodit îl avea pentru filipeni era exact ca
al lui Pavel (1:8). Mâhnirea pe care Epafrodit
a simþit-o era similarã cu agonia prin care
a trecut Hristos în Ghetsimani (Mat. 26:37;
Mar. 14:33).

Oricare ar fi fost boala de care a suferit
Epafrodit, ea a fost gravã, deoarece el a fost
foarte aproape de moarte (Fil. 2:27, 30).
Nu existã nici o indicaþie în text cã Pavel ar fi
avut capacitatea sã îl vindece sau cã a încer-
cat sã o facã. De asemenea nu existã nici un
indiciu cã Epafrodit a fost bolnav fiindcã nu
a respectat voia lui Dumnezeu.

Pavel L-a lãudat pe Dumnezeu pentru
„mila“ arãtatã faþã de Epafrodit redându-i
sãnãtatea ºi cruþându-l pe Pavel de a avea
întristare peste întristare. Mulþumirea a
umplut inima apostolului. Pavel era deja
întristat datoritã întemniþãrii sale. El îl iubea
pe Epafrodit ºi avea nevoie de el, deci
moartea lui Epafrodit ar fi adãugat o povarã
în plus pe umerii lui Pavel.

2:28-30. Pavel era cu adevãrat un altru-
ist. În inima lui el nutrea cele mai bune
intenþii faþã de credincioºii filipeni ºi faþã de
Epafrodit . Fi l ipenilor le pãrea rãu cã
mesagerul trimis de ei la Pavel a fost bolnav
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ºi nu a putut sã facã pentru apostol ceea ce
ei nãdãjduiau sã facã. Anticipând gândurile
care s-ar fi putut naºte în ei, Pavel ºi-a asumat
toatã responsabilitatea pentru trimiterea lui
Epafrodit acasã. El a fãcut-o din douã moti-
ve: dorea ca ei „sã se bucure“ ºi dorea ºi el sã
fie uºurat de mâhnirea pe care o simþea.

Credincioºii din Filipi nu trebuia sã gân-
deascã rãu despre Epafrodit fiindcã acesta se
întorcea acasã. Ei nu trebuie sã se gândeascã
cã a dat greº când Pavel avea mai mare
nevoie de el ºi de aceea trebuie sã Îl aprecieze
ºi sã Îl primeascã bine în Domnul.

Dorinþa exprimatã aici de Pavel ilus-
treazã modul în care credincioºii trebuie sã se
poarte cu cei care nu sunt înþeleºi de alþii.
Dragostea creºtinã adevãratã, o roadã a
Duhului Sfânt (Gal. 5:22) este întotdeauna de
dorit, pentru cã îi apãrã pe ceilalþi ºi trece cu
vederea greºelile lor (1 Cor. 13:7).

Pavel a explicat (Fil. 2:30) de ce sfinþii
trebuie sã îl primeascã pe Epafrodit. Acest
mesager venit de la Filipi a fost atât de bol-
nav cã a fost aproape de moarte. El s-a
îmbolnãvit în timp ce Îi slujea lui Hristos ºi,
dacã ar fi murit, ºi acest lucru ar fi fost pen-
tru Hristos.

Credincioºii din Filipi nu au putut fi în
Roma ca sã-l ajute pe Pavel. Epafrodit ºi-a
pus viaþa în joc sã facã ceea ce ei nu puteau
sã facã. El Îl slujea pe Hristos, slujindu-i pe
ei ºi pe Pavel. (Cuvântul slujbei este leitour-
gias, „slujbã preoþeascã“, folosit de asemenea
în v. 17; cf. v. 25.) Creºtinii care slujesc lui
Hristos, slujesc ºi altora. Apostolul a adus
aminte cititorilor sãi acest lucru, pentru ca ei
sã îl primeascã pe Epafrodit aºa cum trebuie.

III. Sfaturi pentru trãirea unei vieþi 
creºtine (3:1-21)

În capitolul 1 Pavel i-a încurajat pe sfinþii
din Filipi sã continue sã trãiascã o viaþã
creºtinã. În capitolul 2 Pavel a vorbit despre
Timotei, despre Epafrodit ºi despre el însuºi
ca exemple a ceea ce înseamnã a fi plãcut lui
Dumnezeu. În capitolul 3 urmeazã sfaturi
pentru cei ce vor trãi o astfel de viaþã. 

A. Credincioºii nu trebuie sã se încreadã în 
lucrurile pãmânteºti (3:1-14)

1. INTRODUCERE (3:1)
3:1. Înainte de a sublinia pericolul grav

reprezentat de punerea încrederii în lucrurile
pãmânteºti (în COR se foloseºte expresia
„lucrurile pãmânteºti“, în GBV se foloseºte

„carne“; în NIV se foloseºte de asemenea
„carne“ — n.tr.) apostolul face apel la un
spirit de bucurie în Domnul. Cuvântul încolo
a fost folosit pentru a începe un subiect nou,
dar ºi pentru a arãta cã se apropie de înche-
ierea epistolei. El a folosit din nou aceeaºi
expresie în 4:8. Unii considerã, în lumina
acestor lucruri, cã acest capitol 3 este o digre-
siune de la tema principala a autorului.

Pavel adreseazã o chemare credincio-
ºilor: bucuraþi-vã în Domnul. Cuvântul
„bucur“ sau „bucuraþi-vã“ apare de mai
multe ori în epistolã (1:18 [de douã ori];
2:17-18 [de douã ori]; 3:1; 4:4 [de douã ori],
10). Din accentuarea prin repetiþie a acestui
cuvânt rezultã faptul cã filipenii aveau nevoie
de bucurie. Cea mai mare parte a poporului
Domnului are adeseori nevoie de acest
îndemn. Credincioºii se pot lãsa uºor descu-
rajaþi de circumstanþe. Pentru un credincios
remediul pentru descurajare este sã îºi
îndrepte atenþia asupra Domnului ºi sã se
bucure în El.

Este de asemenea semnificativ faptul cã
un deþinut într-o temniþã romanã îi îndeamnã
pe oamenii care sunt liberi sã se bucure în
Mântuitorul lor. Se pare cã ar fi trebuit sã fie
exact invers. Pavel a învãþat ceea ce fiecare
copil al lui Dumnezeu trebuie sã înveþe: poate
sã existe bucurie în Domnul chiar ºi atunci
când circumstanþele exterioare par a fi
potrivnice unui spirit de bucurie.

Repetiþia este o componentã esenþialã a
procesului de învãþare. Fie prin viu grai, fie în
scris (poate în 1:27-30), apostolul a prezentat
filipenilor din nou acelaºi adevãr ca ºi mai
înainte.  Spunând sã vã scriu mereu aceleaºi
lucruri el nu s-a scuzat pentru cã a repetat
aceleaºi învãþãturi. Pentru el nu era greu sã
recapituleze mereu aceleaºi elemente de
bazã. Se simþea chiar obligat sã o facã pentru
binele lor. Iar aceste învãþãturi erau de folos
pentru ei.

2. EXEMPLE CARE TREBUIE EVITATE 
(3:2-3)
În zilele lui Pavel exista un grup care se

fãcea în mod special vinovat de punerea
încrederii în lucrurile pãmânteºti. Aceºtia
erau iudaizatorii. Ei erau o adevãratã pacoste
pentru Pavel ºi pentru cei care s-au întors la
Domnul prin el. Nefiindu-le clarã evanghelia,
aceºtia adãugau faptele legii la credinþa în
Hristos, considerând cã ambele erau condiþii
necesare atât pentru mântuire cât ºi pentru
viaþa creºtinã. Ei erau interesaþi în mod deo-
sebit de ritualul vechi-testamental al tãierii
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împrejur, insistând cã era necesar pentru
mântuire. Ei nu lãsau deoparte credinþa în
Hristos, dar adãugau faptele firii pãmânteºti
(„lucrurile pãmânteºti“, COR). Pavel i-a nu-
mit pe astfel de oameni „lucrãtori înºelãtori“
(2 Cor. 11:13).

3:2. Pavel i-a mai numit pe iudaizatori
câinii aceia… lucrãtorii aceia rãi… scrâji-
laþii aceia („care îºi mutileazã carnea“ —
n.tr.). Sfinþii nu ar fi trebuit sã-i urmeze pe
aceºti oameni, ci sã se fereascã de ei, sã se
„pãzeascã“ de ei.

Era un lucru obiºnuit ca unii evrei sã îi
numeascã pe neevrei „câini“, aceºtia fiind
consideraþi animale necurate. Pavel a folosit
acest termen pentru a-i descrie pe acei evrei
care distorsionau evanghelia, insistând cã era
nevoie de mutilarea cãrnii pentru a avea o
poziþie dreaptã înaintea lui Dumnezeu. Ceea
ce fãceau ei era rãu, chiar dacã se poate ca ei
sã fi avut intenþii bune.

3:3. Ritualul tãierii împrejur din Vechiul
Testament nu era numai un semn al unei
relaþii stabilite prin legãmânt, ci era destinat
sã fie legat de tãierea împrejur a inimii din
punct de vedere spiritual (cf. Deut. 30:6).
Scriind neevreilor, Pavel a spus limpede cã  el
ºi ei erau cu adevãrat tãiaþi împrejur.
Aceasta fiindcã ei nu îºi puneau încrederea
în lucrurile pãmânteºti, ci „slujeau“ lui
Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu ºi „se
lãudau“ numai în Hristos Isus.

Copilul lui Dumnezeu trebuie sã se laude
numai în Hristos ºi nu cu realizãrile ome-
neºti, aºa cum o fãceau iudaizatorii ºi evreii.
Cuvântul lãudãm (kauchômenoi) folosit aici
înseamnã ºi „a se mândri“ sau „a exulta“ (cf.
1:26; 2:16; 2 Cor. 10:17).

3. EXEMPLE CARE TREBUIE URMATE 
(3:4-14)
În versetele care urmeazã Pavel prezintã

câteva detalii autobiografice interesante. La
o primã vedere se pare cã el se laudã. Totuºi,
o examinare mai atentã a pasajului ne aratã
cã exact acest lucru încerca el sã-l evite ºi
sã lanseze un avertisment împotriva lui. Cu
siguranþã cã a existat o perioadã în care
apostolul ºi-a pus încrederea în lucrurile
pãmânteºti. Dar acum acest lucru nu mai era
adevãrat. Pentru a sublinia cã odatã ºi el avea
o mare îndrãznealã ºi se mândrea cu propriile
realizãri, Pavel face pentru filipeni o trecere
în revistã a propriului sãu trecut. Dupã
acestea le spune despre experienþa convertirii
sale pe drumul Damascului.

3:4-6. Nu poate fi subliniat mai puternic
decât este fãcut aici faptul cã Pavel nu ºi-a
pus „încrederea“ în lucrurile pãmânteºti. El
a obþinut victoria asupra ispitelor Diavolului.
Prezentarea pe care ºi-o face în aceste versete
a fost fãcutã cu intenþia de a le aminti filipe-
nilor lucrurile în care el ºi-ar fi putut pune
încrederea, dacã ar fi voit sã o facã. De fapt,
lista cuprinde lucruri pe care el le-a preþuit
foarte mult ºi în care ºi-a pus încrederea
înainte de a-L întâlni pe Isus. Intenþia lui a
fost sã arate cã în ceea ce priveºte lucrurile
pãmânteºti ar fi avut mai multe motive de a
se lãuda decât iudaizatorii.

Cuvântul altul (v. 4) se referã la toþi cei
care îºi pun încrederea în lucrurile pãmân-
teºti. Pavel scrie ca ºi cum i-ar provoca pe
iudaizatori la o confruntare. Înainte de a intra
în amãnunte, concluzia lui preliminarã a fost
cã, indiferent ce avantaje ar prezenta adver-
sarii sãi în aceastã confruntare, avantajele lui
le depãºeau pe ale lor (cf. Gal. 1:14).

În Filipeni 3:5-6 sunt enumerate ºapte
avantaje care demonstreazã ceea ce Pavel a
avut în ceea ce priveºte lucrurile pãmânteºti,
dar pe care mai târziu el le-a socotit ca o
pierdere pentru Hristos. Sunt enumerate douã
feluri de avantaje. Primele sunt acele lucruri
pe care apostolul le avea prin naºtere, ºi care
nu au fost urmare a unei alegeri fãcute de el.
Sunt prezentate patru dintre acestea —
tãierea împrejur, faptul cã era din neamul lui
Israel, din seminþia lui Beniamin ºi cã era un
fiu evreu din pãrinþi evrei. Apoi el prezintã
privilegiile pe care le-a ales el: a fost fariseu,
a fost un prigonitor al Bisericii ºi, în ceea ce
priveºte neprihãnirea pe care o dã Legea,
era fãrã reproº.

Tãierea împrejur a fost menþionatã prima,
probabil datoritã faptului cã acest subiect era
de primã importanþã pentru iudaizatori. Pre-
cizarea timpului în care a fost fãcutã tãierea
împrejur, a opta zi, subliniazã faptul cã Pavel
nu era prozelit sau ismaelit, ci evreu pur-sân-
ge. Prozeliþii erau tãiaþi împrejur mai târziu,
în timpul vieþii, ºi ismaeliþii erau tãiaþi împre-
jur la vârsta de 13 ani (cf. Gen. 17:25-26).

Pavel era din neamul lui Israel, ceea ce
ne aratã din ce neam se trage. Ambii pãrinþi
erau evrei, spre deosebire de unii dintre
iudaizatori. El putea sã îºi prezinte arborele
genealogic pânã în vremea lui Avraam. Era
un membru veritabil al poporului legãmântu-
lui (cf. 2 Cor. 11:22).

El era de asemenea beniamit, seminþie
din care a provenit primul împãrat al lui
Israel (1 Sam. 9:1-2). Aceastã seminþie avea
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un loc de cinste în Israel ºi se bucura de o
înaltã apreciere. Chiar ºi dupã divizarea re-
gatului, seminþia lui Beniamin a rãmas loialã
casei lui David.

Ebraica era limba maternã a lui Pavel.
Spre deosebire de unii israeliþi, el nu a
adoptat obiceiurile greceºti. El cunoºtea la
perfecþie atât limba cât ºi obiceiurile popo-
rului lui Dumnezeu. Era evreu din pãrinþi
evrei.

În ceea ce priveºte Legea, Pavel era
fariseu, membru al celei mai stricte secte din
poporul sãu. Pe lângã Legea lui Moise,
Fariseii au adãugat propriile lor reguli care,
în acea vreme, erau considerate ca fiind egale
cu Legea.

Cu ce „râvnã“ mai mare pentru religia
iudaicã se putea lãuda cineva, decât cu aceea
cã a fost prigonitor al Bisericii? Pavel a
fãcut neobosit acest lucru înainte de a-L
cunoaºte pe Hristos (Fapte 9:1-2). Nici un
iudaizator nu putea sã facã dovada unui astfel
de zel.

ªi în ceea ce priveºte „neprihãnirea
legalistã“ Pavel a excelat. De fapt, în proprii
sãi ochi el era fãrã prihanã (amemptos;
acelaºi cuvânt este folosit în Fil. 2:15 unde
este tradus tot prin „fãrã prihanã“, COR —
n.tr.).

3:7-9. Oricine dintre cei care i-au necãjit
pe sfinþii din Filipi ar fi fost încântat sã-ºi
treacã pe lista de merite personale toate acele
lucruri pe care Pavel le-a menþionat. Din
punct de vedere omenesc acestea erau motive
puternice pentru a avea o încredere în sine în
ceea ce priveºte religia. Dar pe toate lucrurile
enumerate în versetele 5-6 apostolul le-a so-
cotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos
(v. 7).

„A socoti“ înseamnã „a se gândi“ sau „a
reflecta“. Dupã ce a reflectat la lucrurile pã-
mânteºti, el le-a considerat o pierdere. El a
fãcut aceasta într-un moment din trecut ºi
acea hotãrâre era încã în picioare atunci când
a scris aceastã epistolã, lucru care se poate
înþelege din utilizarea timpului perfect în
limba greacã. Fãrã îndoialã cã Pavel a con-
siderat convertirea care i-a schimbat viaþa pe
drumul Damascului momentul în care a
renunþat la încrederea în lucrurile pãmânteºti
ºi ºi-a pus încrederea numai în Hristos.

Ar fi fost greu de gãsit o exprimare mai
puternicã a desconsiderãrii eforturilor ome-
neºti de a-I fi plãcut lui Dumnezeu decât cea
pe care Pavel a prezentat-o aici (v. 8). Afir-
maþiile din versetul 8 sunt precedate de patru
cuvinte greceºti (all menoun ge kai) care sunt

traduse ba încã ºi acum. Pavel a considerat
ca o pierdere nu numai lucrurile pe care deja
le-a enumerat (v. 5-6), ci pe toate (v. 8). În
schimbul încrederii în lucrurile pãmânteºti
Pavel a câºtigat preþul nespus de mare al
cunoaºterii lui Hristos Isus în mod perso-
nal. Hristos era acum Domnul lui.

El a considerat fostele lui „câºtiguri“
(kerdç) ca fiind un gunoi (cuvânt care poate
însemna resturi de mâncare sau balegã) pen-
tru ca sã-L poatã „câºtiga“ pe Hristos. Nimic
altceva nu mai conta pentru el. A-L avea pe
Hristos ca Domn ºi Mântuitor întrecea cu
mult tot ceea ce el a avut în iudaism.

Cei care „L-au câºtigat pe Hristos“ (v. 8)
sunt cei „gãsiþi“ în El (v. 9). Hristos este în
credincios ºi credinciosul este în Hristos.
Pavel dorea ca viaþa lui sã demonstreze aces-
te adevãruri. Fiind în Hristos, el nu se baza pe
o neprihãnire proprie care sã fie obþinutã ca
urmare a pãzirii Legii. O astfel de neprihãnire
nici nu este consideratã de Dumnezeu o
neprihãnire, ci „o hainã mânjitã“ (Is. 64:6).
Neprihãnirea care mântuieºte ºi cea în care se
încredea Pavel este prin (epi) credinþã.
Atunci când un pãcãtos care crede rãspunde
prin credinþã la lucrarea Duhului în inima lui,
el este îmbrãcat în neprihãnirea lui Hristos
(Rom. 3:24-26). În aceastã poziþie el este
primit „în Prea Iubitul“ (Ef. 1:6). Îmbrãcat
astfel, pãcãtosul care crede este desãvârºit în
Hristos.

3:10-11. Aceste versete cuprind o mãr-
turisire deschisã ºi onestã fãcutã de Pavel
filipenilor. Pavel deja Îl cunoºtea pe Hristos
ca Mântuitor personal. „A-L cunoaºte“ (v.
10) pe Hristos înseamnã „a cunoaºte prin expe-
rienþã“ (gnônai). Substantivul (gnôseôs) este
folosit în versetul 8. „Preþul nespus de mare al
cunoaºterii lui Hristos“ este prezentat în deta-
lii în versetele 10-11. Aºa dorea Pavel sã Îl
cunoascã pe El. Dupã acestea urmeazã o pre-
zentare a ceea ce dorea el în viaþa de creºtin.

Experimentarea puterii învierii Sale era
de asemenea un scop al apostolului. Puterea
care L-a ridicat pe Isus dintre morþi opereazã
acum în vieþile credincioºilor, deoarece ei au
fost „înviaþi împreunã cu Hristos“ (Col. 3:1).
„Puterea“ (dynamis, folositã ºi în Fapte 1:8;
Rom. 1:16) înseamnã capacitatea de a învin-
ge rezistenþa. Expunând ambiþiile ºi scopurile
sale, Pavel a dat filipenilor un exemplu de
urmat. Exemplul sãu era, desigur, în contrast
evident cu cel al iudaizatorilor pe care ei nu
trebuia sã îl urmeze. 

Pavel dorea, de asemenea, sã fie pãrtaº
suferinþelor lui Hristos ºi, fãcând aºa, sã se
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facã asemenea cu moartea Lui (Fil. 3:10).
Aceste suferinþe nu erau suferinþele îndurate
de Isus în locul nostru pe cruce. Pavel ºtia cã
acestea nu puteau fi împãrtãºite. Dar el dorea
sã fie pãrtaº cu Hristos, fiind al Lui, la sufe-
rinþe pentru neprihãnire (cf. 1:29). Dumnezeu
l-a folosit pe Anania ca sã-i spunã lui Pavel
cã va suferi ca rob al lui Hristos. (Fapte 9:16).
Apostolul într-adevãr a suferit pentru Hristos,
fiindcã L-a reprezentat în mod deschis ºi în
adevãr (cf. Rom. 8:36; 2 Cor. 4:10).

Cuvintele „sã mã fac asemenea“ sunt
traducerea cuvântului grecesc symmorphi-
zomenos, care înseamnã „a se conforma în
interior cu o experienþã trãitã“ (cf. Fil. 3:21),
în acest caz, cu moartea lui Hristos. Aºa cum
Hristos a murit pentru pãcat, tot aºa un cre-
dincios a murit faþã de pãcat (Rom. 6:2, 6-7;
Col. 3:3). El trebuie sã demonstreze aceastã
separare faþã de vechile lui cãi pãcãtoase
îndepãrtându-se în fiecare zi de pãcat (Rom.
6:1-4, 11-14) ºi trãind o viaþã nouã prin in-
termediul puterii învierii lui Hristos (Rom.
6:4).

„Învierea“ (Fil. 3:11) este traducerea lui
exanastasin, un cuvânt grecesc care nu mai
este folosit niciunde altundeva în Noul Testa-
ment. El înseamnã o înviere parþialã dintre
mai multe trupuri moarte, literal însemnând
o „înviere dintre“. Dar de ce a spus Pavel cã
el dorea „sã ajungã“ cu orice chip, „dacã va
putea“, la învierea din morþi? Se îndoia el
oare cã va fi înviat dintre cei morþi? Greu de
crezut. Probabil cã a folosit acest cuvânt pen-
tru a se referi la Rãpire, exprimând astfel
nãdejdea cã Domnul va reveni în timpul vieþii
sale.

3:12-14. Deºi Pavel era un gigant spiritu-
al în ochii sfinþilor din Filipi, dorea ca ei sã
ºtie cã el încã nu a ajuns la toate obiectivele
prezentate în versetul 10. El încã se strãduia
sã le atingã fiindcã încã nu a ajuns la stadiul
final al sfinþirii sale.

Experienþa mântuirii lui Pavel a avut loc
cu aproximativ treizeci de ani înainte de a
scrie aceastã scrisoare filipenilor. În toþi
aceºti ani el a câºtigat multe victorii în bãtãli-
ile spirituale, dar mãrturiseºte cu sinceritate
cã nu a câºtigat încã premiul ºi nici nu a
ajuns desãvârºit (v. 12). El încã mai avea de
urcat multe înãlþimi spirituale. Aceastã mãr-
turie a apostolului le reamintea sfinþilor din
Filipi — ºi slujeºte de aducere aminte ºi
credincioºilor de astãzi — cã în creºterea lor
spiritualã niciodatã nu trebuie sã existe
puncte moarte sau paliere dincolo de care ei
sã nu mai poatã urca.

Pavel a urmãrit asemãnarea cu Hristos cu
entuziasmul ºi perseverenþa unui alergãtor la
jocurile greceºti. Spre deosebire de iudaiza-
tori a cãror influenþã prevala printre filipeni,
apostolul nu a pretins cã a ajuns la maturi-
tatea spiritualã. El se strãduia sã atingã acest
obiectiv, cãutând „sã-l apuce“ întrucât ºi el a
fost apucat de Hristos. El nu credea cã l-a
apucat încã, adicã, nu a ajuns încã la desã-
vârºire sau la cea mai mare asemãnare cu
Hristos. Dar era hotãrât sã uite trecutul ºi, ca
un alergãtor, sã alerge spre þintã. Pavel a
refuzat sã fie controlat sau preocupat de moº-
tenirea lui din trecut (v. 5-7) sau de lucrurile
dobândite de el (v. 8).

Cu vigoare ºi concentrându-se asupra
acestui obiectiv, Pavel cãuta sã câºtige pre-
miul la care Dumnezeu l-a chemat din ceruri
(premiul chemãrii cereºti,  COR, v. 14). ªi
aici, scriind despre premiu, el probabil cã s-a
gândit la jocurile greceºti. La aceste jocuri
învingãtorul era chemat în locul în care stãtea
arbitrul pentru a primi premiul. Pavel proba-
bil cã se referea la mântuirea desãvârºitã în
prezenþa lui Dumnezeu, sau la primirea rãs-
plãtirilor înaintea scaunului de judecatã a lui
Hristos“ (2 Cor. 5:10).

B. Credincioºii trebuie sã aibã o umblare 
care sã placã lui Dumnezeu (3:15-21)

1. O UMBLARE A MATURITÃÞII (3:15-16)
Al doilea mare pasaj din capitolul 3 care

cuprinde sfaturi are o conotaþie pozitivã —
Pavel îi îndeamnã pe creºtini sã umble, sau sã
îºi trãiascã vieþile, fiindu-I plãcuþi lui
Dumnezeu (3:15-21). În primul rând, aceastã
umblare trebuie sã fie o umblare a maturitãþii
(v. 15-16).

3:15-16. Apostolul i-a chemat pe cititorii
sãi sã fie pãrtaºi cu el la urmãrirea asemãnãrii
cu Hristos. Ceea ce dorea pentru el, dorea ºi
pentru ei. Gândul acesta, deci, sã ne însu-
fleþeascã pe toþi, care suntem desãvârºiþi
(v. 15). Ce gând? Cel pe care el l-a exprimat
cu privirea la urmãrirea cu perseverenþã a
scopului ºi la strãduinþa atingerii lui. Unul
din semnele maturitãþii spirituale este dorinþa
de a merge cu Hristos. Apelul lui Pavel era
adresat credincioºilor care se maturizau ºi
care împãrtãºeau ambiþiile lui. El s-a încrezut
în Dumnezeu pentru ca El sã clarifice aceste
lucruri („sã îi lumineze ºi în aceastã privinþã“
— COR.) ºi celor care erau de altã pãrere.

Fãrã îndoialã cã cea mai mare nevoie în
poporul lui Dumnezeu este ca ei sã trãiascã în
conformitate cu ceea ce au în Hristos. Mulþi
trãiesc cu mult sub nivelul poziþiei pe care o
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au în Hristos. Apelul adresat de Pavel filipe-
nilor era ca ei sã trãiascã („sã umble“ —
COR) potrivit cu ceea ce aveau în Hristos, ºi
anume o poziþie de neprihãnire în Hristos
(„lucrurile în care am ajuns de aceeaºi
pãrere“ — COR). 

2. O UMBLARE A VEGHERII (3:17-19)
Pavel îi cheamã din nou pe cititorii sãi sã

urmeze exemplul lui ºi nu pe cel al iudaizato-
rilor.

3:17. Dupã ce a prezentat ambiþia vieþii
sale de a fi tot mai mult asemenea cu Hristos,
Pavel nu a ezitat sã le spunã filipenilor sã
urmeze pilda sa. El dorea ca ei sã îl imite.
Sigur cã nu voia sã spunã cã ar trebui sã îl
imite în orice aspect al vieþii sale, deoarece
în versetele precedente el a spus cã nu este
perfect ºi lipsit de pãcat. Dar în ceea ce
priveºte cãutarea neobositã de a fi asemenea
lui Hristos, el s-a dat pe sine ca exemplu.
Filipenii care îi vor urma exemplul se vor
adãuga astfel la cei ce deja fac acest lucru.

3:18-19. Aceste versete cuprind motiva-
þia sfaturilor date în versetul 17: sunt mulþi,
care se poartã ca vrãjmaºi ai crucii lui
Hristos. Credincioºii trebuie sã fie capabili
sã discearnã adevãrul de eroare (cf. 1 Ioan
4:6). Pavel era atât de preocupat de binele
spiritual al filipenilor încât i-a avertizat dese-
ori, ºi a fãcut-o plângând.

Fiind duºmanii lui Dumnezeu, pe aceºti
învãþãtori falºi îi aºtepta pierzarea. Cei
împotriva cãrora Pavel lansa aceste avertis-
mente erau probabil desfrânaþi, adepþi ai unei
faze incipiente a gnosticismului, care îºi
puneau încrederea în realizãrile lor proprii ºi
nu în caracterul complet al lucrãrii lui
Hristos. Toþi cei ce fac astfel nu sunt copii ai
lui Dumnezeu, deci îi aºteaptã pierzarea.
Cuvântul acesta (apôleia) nu înseamnã anihi-
lare, ci distrugere prin separarea de prezenþa
lui Dumnezeu la judecata eternã.

Urmeazã trei caracteristici ale învãþãtori-
lor falºi. În primul rând,  dumnezeul lor este
pântecele. Ei se gândeau doar la propriile
dorinþe fizice ºi aveau o lãcomie neînfrânatã.

În al doilea rând, slava lor este în ruºi-
nea lor. În loc sã Îi dea slavã lui Dumnezeu,
aceºti învãþãtori se copleºeau cu laude pe ei
înºiºi. Ce ironie era faptul cã se lãudau cu
lucruri de care ar fi trebuit sã se ruºineze.

În al treilea rând, se gândesc la lucru-
rile de pe pãmânt. Cu siguranþã nu este un
lucru rãu ca oamenii din poporul lui Dumne-
zeu sã se îngrijeascã de problemele lor legate
de viaþa pãmânteascã. Dar cei împotriva

cãrora Pavel avertizeazã aici depindeau de
lucruri pãmânteºti pentru a câºtiga merite în
faþa lui Dumnezeu. Apostolul a atras în mod
frecvent atenþia poporului lui Dumnezeu
asupra unui astfel de mod de viaþã (cf. Gal.
4:3, 9-11; Col. 2:21-22).

3. O UMBLARE DUSÃ LA BUN SFÂRªIT 
(3:20-21)
3:20-21. Oamenii din Filipi locuiau

acolo ca ºi coloniºti, dar cetãþenia lor era în
Roma. În mod similar, creºtinii, deºi trãiesc
pe pãmânt, îºi au cetãþenia altundeva — în
ceruri. Acest lucru îi deosebeºte de cei
amintiþi în versetul 19, care se gândeau
exclusiv la lucrurile pãmânteºti.

Credinciosul aºteaptã cu o dorinþã înfo-
catã întoarcerea Mântuitorului sãu din ceruri.
Aºteptãm („aºteptãm cu o dorinþã puterni-
cã“, NIV — n.tr.) este traducerea unui cuvânt
(apekdechometha) care sugereazã o aºteptare
cu nerãbdare ºi cu dor. Acest cuvânt este
folosit de asemenea în Romani 8:19, 23, 25;
1 Corinteni 1:7; Galateni 5:5; Evrei 9:28.

La Rãpirea Bisericii, Hristos va schimba
(metaschçmatisei, „va schimba forma exteri-
oarã“) trupul stãrii noastre smerite, ºi-l va
face asemenea (symmorphon, „identic în
caracteristicile esenþiale“; cf. participiul sym-
morphizomenos din Fil. 3:10) trupului slavei
Sale. Atunci fiecare copil al lui Dumnezeu va
fi fãcut ca ºi Fiul lui Dumnezeu (1 Ioan 3:2),
adicã toþi creºtinii vor primi trupuri de slavã
(glorificate) ca al Lui. Atunci ei nu vor mai
avea limitãrile la care sunt supuse acum
trupurile lor „smerite“, care sunt astfel din
cauza bolii ºi a pãcatului. Trupurile lor învi-
ate vor fi ca al lui Hristos ºi sfinþirea lor va fi
desãvârºitã.

IV. Puterea pentru trãirea unei vieþi 
creºtine (4:1-23)

A. Hristos, centrul (4:1-7)
Dragostea lui Pavel pentru filipeni, evi-

dentã în toatã aceastã epistolã, este exprimatã
în mod special în versetele de început ale
capitolului 4. Una din preocupãrile sale de
cãpetenie era ca aceºti oameni sã fie caracte-
rizaþi de roada Duhului. Dragostea, bucuria
ºi pacea erau pe primul loc în lista dorinþelor
pe care le avea în inima ºi în mintea sa
pentru ei. Pentru ca un credincios sã experi-
menteze aceste haruri creºtine, Hristos tre-
buie sã fie în centrul vieþii sale. În cele scrise
sfinþilor din Filipi Pavel a clarificat aceste
lucruri.

Filipeni 3:17-21
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1. A RÃMÂNE TARE ÎN EL (4:1-3)
În aceste versete Pavel face întâi un apel

general la unitate ºi statornicie ºi apoi face un
apel cãtre douã femei.

4:1. De aceea, sunt cuvintele care
constituie introducerea la aceste sfaturi ºi
se aplicã la ceea ce el a scris în capitolul 3
despre sfinþire ºi glorificare. Afecþiunea
apostolului pentru aceastã bisericã este
arãtatã prin dragostea ºi dorul pe care le avea
pentru ei ºi prin faptul cã îi numea fraþi
(cf. „fraþi“ în 1:12; 3:1, 13, 17; 4:8), bucuria
ºi cununa sa (stephanos cununa alergãtoru-
lui sau coroana învingãtorului; cf. 1 Tes.
2:19-10) ºi prea iubiþilor (cf. Fil. 2:12).
Aceºti sfinþi erau pentru pãrintele lor spiri-
tual ceea ce era cununa de învingãtor pentru
alergãtorii de la jocurile greceºti. Credin-
cioºii au fost sfãtuiþi sã rãmânã tari în
Domnul (cf. 1:27, unde Pavel îi îndemna la
aceeaºi statornicie ºi tãrie).

4:2. Douã femei, Evodia ºi Sintichia, nu
trãiau la înãlþimea înþelesului numelui lor.
„Evodia“ înseamnã „o cãlãtorie prosperã“.
„Sintichia“ înseamnã „o cunoºtinþã plãcutã“.
Se pare cã aceste douã femei au cauzat disen-
siuni în bisericã din moment ce Pavel face un
apel cãtre ele sã fie cu un gând în Domnul.
Acest lucru ajutã la explicarea apelului la
unitate fãcut de Pavel în prima parte a epis-
tolei (2:1-4).

4:3. În trecut Evodia ºi Sintichia au lu-
crat împreunã cu Pavel pentru Evanghelie.
Dar, din moment ce Pavel a scris aceste
lucruri, înseamnã cã ele nu se mai înþelegeau
una cu cealaltã. Acum, în loc sã lucreze
împreunã, se certau.

Identitatea exactã a adevãratului tovarãº
de jug al lui Pavel nu este cunoscutã. Unii
spun cã „tovarãº de jug“ (syzyge) este un
nume propriu. Pavel ºtia cã poate conta pe el
pentru a rezolva problema acestor femei ºi
pentru a le determina sã aibã din nou pãrtãºie
una cu cealaltã ºi cu Domnul. Clement ºi cu
alþi tovarãºi de lucru au lucrat de asemenea
pentru evanghelie împreunã cu aceste femei.
(Aceastã interpretare este mai plauzibilã
decât presupunerea cã expresia „cu Clement
ºi cu ceilalþi tovarãºi de lucru ai mei“ se leagã
de expresia „sã vii în ajutorul“ ca ºi cum
Pavel i-ar fi îndemnat pe Clement ºi pe
ceilalþi sã-l ajute pe Syzygus sã le împace pe
cele douã femei.)

2. A SE BUCURA ÎN EL (4:4)
4:4. Uneori încercãrile ºi presiunile vieþii

fac aproape imposibilã fericirea. Dar Pavel

nu le-a spus cititorilor sãi sã fie fericiþi. El
i-a încurajat sã se „bucure“ în Domnul. De
fapt el spune acest lucru de douã ori în verse-
tul 4 (cf. 3:1; 1 Tes. 5:16). Sfera bucuriei ar
trebui sã fie Hristos. Sigur cã existã multe
circumstanþe în care creºtinii nu pot sã fie
fericiþi. Dar ei se pot bucura întotdeauna în
Domnul ºi pot sã-ºi gãseascã plãcerea în El.
Pavel însuºi a fost un exemplu foarte bun de
om care avea bucurie interioarã atunci când
circumstanþele externe — cum ar fi persecu-
þia, întemniþarea, ameninþarea morþii — erau
împotriva lui.

3. A TRÃI ÎN LUMINA PREZENÞEI SALE 
(4:5-7)
4:5. Pe lângã bucurie, credincioºii tre-

buie sã aibã „blândeþe“, care trebuie sã fie
cunoscutã de toþi. Epieikes („blândeþea“) su-
gereazã un spirit indulgent, rãbdãtor ºi care
nu este rãzbunãtor. Bucuria, o calitate inte-
rioarã, nu poate fi întotdeauna vãzutã; dar
modul în care cineva reacþioneazã faþã de alþii
— cu blândeþe sau cu asprime — va fi obser-
vat. De ce blândeþe? Pentru cã Domnul este
aproape. Pavel s-a referit probabil la Rãpire,
nu la prezenþa permanentã cu cei ce sunt ai
Lui.

4:6-7. Bucuria ºi blândeþea (v. 4-5), în-
soþite de conºtienþa revenirii iminente a lui
Hristos, trebuie sã risipeascã îngrijorarea.
Apelul adresat de Pavel filipenilor este sã „nu
se îngrijoreze“ de nimic. Pavel nu i-a chemat
însã la o viaþã lipsitã de griji. A te îngriji de
ceva, a fi profund preocupat de ceva este un
lucru, a te îngrijora este altceva. Pavel ºi
Timotei se îngrijeau de oamenii cãrora le
slujeau (2 Cor. 11:28; Fil. 2:20), totuºi ei
ºi-au menþinut încrederea în Dumnezeu.
Isus a atras ºi El atenþia asupra îngrijorãrilor
care eliminã încrederea în Dumnezeu (Mat.
6:25-33).

Pavel i-a sfãtuit pe filipeni sã se roage în
loc sã se îngrijoreze. Rugãciunea cu aducerea
de mulþumiri înseamnã încrederea în Dumne-
zeu. Aici sunt folosite patru cuvinte pentru
a descrie comuniunea unui credincios cu
Dumnezeu. Cuvântul rugãciuni (proseuchç)
descrie abordarea lui Dumnezeu de cãtre un
credincios. Cererile (deçsei) subliniazã ideea
solicitãrii unui rãspuns la o nevoie specificã.
Termenul mulþumiri (eucharistias) se referã
la o ati tudine a inimii care trebuie sã
însoþeascã întotdeauna rugãciunile. Cereri
(aitçmata) se referã la lucruri specifice ºi
bine definite care au fost cerute.

Filipeni 4:1-7
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Atunci când sfaturile din versetele 4-6
sunt luate în seamã, pacea lui Dumnezeu (v.
7) va inunda sufletul necãjit al persoanei în
cauzã. Domnul Isus Hristos este pacea cre-
dinciosului (Ef. 2:14) ºi fiecare copil al lui
Dumnezeu are pace cu Dumnezeu prin justi-
ficarea prin credinþã (Rom. 5:1). Dar pacea
lui (sau de la) Dumnezeu este legatã de
liniºtea interioarã a unui credincios care
umblã aproape de Dumnezeu.

Aceastã pace a lui Dumnezeu întrece
orice pricepere, adicã este dincolo de pu-
terea omului de a o cuprinde. Aceastã pace
îi pãzeºte pe credincioºi. Va pãzi (phrourç-
sei, folosit de asemenea în 1 Pet. 1:5) este tra-
ducerea unui termen militar care înseamnã „a
pãzi o garnizoanã prin gardã“. Ca ºi soldaþii
din gardã cãrora li se atribuie o anumitã zonã
pe care trebuie sã o pãzeascã, pacea lui
Dumnezeu pãzeºte inimile ºi gândurile,
adicã, emoþiile ºi gândurile copiilor lui
Dumnezeu.

B. Prezenþa lui Dumnezeu alãturi de 
credincioºi (4:8-9)

1. A AVEA GÂNDURI VREDNICE (4:8)
4:8. Prin cuvântul încolo Pavel a indicat

cã se apropie de încheierea acestei secþiuni a
epistolei. ªase lucruri sunt enumerate ca ele-
mente ale unui mod sãnãtos de a gândi ºi
fiecare din aceste elemente este precedat de
cuvintele tot ce este. În greceºte, cuvântul
tradus prin „tot ce este“ se aflã la plural, ceea
ce indicã faptul cã în fiecare element se pot
include mai multe lucruri.

Un lucru adevãrat (alçthç) defineºte
ceea ce se opune lucrurilor necinstite sau pe
care nu te poþi baza (cf. Ef. 4:15, 25).
Vrednic de cinste se referã la ceea ce este
demn sau vrednic de respect (acest cuvânt
semna este folosit în Noul Testament doar
aici ºi în 1 Tim. 3:8, 11; Tit 2:2). Drept se
referã la ceea ce este conform cu standar-
dele lui Dumnezeu. Curat (hagna) se referã
la ceea ce este complet, fãrã impuritãþi
morale. Vrednic de iubit (prosphilç, întâlnit
doar aici în NT) vorbeºte despre ceea ce
promoveazã pacea ºi nu conflictul. Vrednic
de primit (euphçma, de asemenea folosit
doar aici în NT) înseamnã ceea ce este
pozitiv ºi constructiv, nu negativ ºi distruc-
tiv.

Aceste ºase lucruri din domeniul gândirii
sunt descrise apoi ca faptã bunã (aretç, „ex-
celentã“ în NIV — n.tr.) ºi laudã (epainos,
„demn de laudã“ în NIV — n.tr.). 

2. A FACE FAPTE VREDNICE (4:9)
4:9. Viaþa creºtinã înseamnã un mod

corespunzãtor de a gândi (v. 8), dar include ºi
facerea faptelor neprihãnite.

Deoarece filipenii îl cunoºteau bine pe
Pavel, el le putea cere sã urmeze exemplul
lui. Ei au învãþat, au primit ºi auzit de la el,
ºi chiar au vãzut comportamentul apostolu-
lui. Punând în practicã aceste lucruri (din
învãþãturile ºi viaþa lui Pavel) ei se vor bucu-
ra de prezenþa Dumnezeului pãcii (cf. „pacea
lui Dumnezeu“, v .7).

C. Purtarea de grijã a lui Dumnezeu 
pentru nevoile umane (4:10-20) 
Epafrodit a fost mesagerul pe care

filipenii l-au trimis pentru a duce darul lor
lui Pavel (4:18). Pavel a scris aceastã
epistolã atât ca o scrisoare de mulþumire cât
ºi ca un cuvânt de salut ºi sfãtuire. Apostolul
putea cu certitudine sã mãrturiseascã cã
Dumnezeu îngrijeºte de nevoile poporului
Sãu.

1. LECÞIA MULÞUMIRII (4:10-13)
4:10-13. Inima lui Pavel s-a bucurat (am

avut o mare bucurie în Domnul) datoritã
interesului continuu pe care creºtinii din
Filipi l-au arãtat faþã de el. Ei nu l-au uitat;
prin ei Dumnezeu a împlinit nevoile sale.
Chiar ºi înainte de a-l trimite pe Epafrodit ei
erau preocupaþi de soarta lui Pavel, dar le-a
lipsit prilejul.

Pavel nu a cerºit ajutorul poporului lui
Dumnezeu pentru lucrarea sa. El doar le-a
vorbit despre nevoia sa ºi s-a încrezut în
Dumnezeu pentru împlinirea ei. Totodatã el a
învãþat lecþia mulþumirii. Schimbarea circum-
stanþelor nu a afectat mulþumirea lui interi-
oarã de care se bucura. Cuvântul mulþumit
(autarkçs) înseamnã „autosuficient“. Stoicii
foloseau acest cuvânt (care apare doar aici
în NT) pentru a desemna încrederea în sine a
omului, tãria moralã, o acceptare calmã a
presiunilor vieþii. Dar Pavel l-a folosit aici
pentru a se referi la o atitudine primitã de la
Dumnezeu, care nu depindea de circumstan-
þe: în starea în care mã gãsesc.

Uneori Pavel a trecut prin nevoi materia-
le ºi financiare, iar alteori el se afla în belºug
(v. 12). El a învãþat cum sã trãiascã smerit
dar ºi în belºug. Cuvintele m-am deprins
sunt traducerea grecescului memyçmai (de la
myeô), care apare doar aici în Noul Testa-
ment. În unele religii acesta era un termen
consacrat însemnând „a iniþia (în mistere)“.

Filipeni 4:8-13
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Pavel l-a folosit aici pentru a sugera un fel de
„iniþiere“ (prin experienþele sale) în starea de
mulþumire pe care o avea fie cã era sãtul sau
flãmând, fie cã era în belºug sau în lipsã.

Pavel a spus cã el putea totul — inclusiv
a suporta sãrãcia sau a trãi în belºug — prin
Cel care îl întãreºte. Cuvintele sale nu erau o
expresie a mândriei ºi a încrederii în propriile
sale abilitãþi, ci o afirmare a puterii date de
Hristos.

2. BINECUVÂNTAREA DÃRUIRII ªI A 
PRIMIRII (4:14-20)
4:14-16. Deºi Pavel era mulþumit indife-

rent de circumstanþele în care se afla, el era
totuºi mulþumitor pentru ajutorul pe care fili-
penii i l-au trimis prin Epafrodit.

Fiindcã ei au dat din ceea ce aveau, ei au
luat parte la strâmtorarea lui Pavel; au fã-
cut ceva pentru a-l ajuta în necazul lui.

Chiar la începutul experienþei lor de
creºtini (Fapte 16) când Pavel a pãrãsit
Macedonia, ei au fost singurii care au avut
legãturã cu el în ce priveºte „darea“ ºi
„primirea“. Apoi, din nou, când Pavel era în
Tesalonic, în a doua sa cãlãtorie misionarã
(Fapte 17:1) ºi se afla în nevoi, filipenii i-au
trimis ajutoare de douã ori.

4:17-20. În mintea lui Pavel ceilalþi erau
întotdeauna pe primul loc. El nu umbla dupã
daruri pur ºi simplu pentru a-ºi satisface
propriile nevoi. El dorea câºtigul care sã fie
spre folosul filipenilor.

Deoarece aceºti oameni l-au ajutat deja
atât de mult, Pavel nu dorea ca ei sã creadã
cã el aºtepta ºi mai mult de la ei. Când el a
primit de la filipeni banii trimiºi de ei, s-a
considerat ca fiind în belºug ºi bogat. Ceea
ce i-au trimis prin Epafrodit (2:25-30) a avut
un efect atât asupra lui cât ºi a lui Dumnezeu,
pentru cã darurile erau un miros de bunã
mireasmã, o jertfã bine primitã ºi plãcutã
lui Dumnezeu. Termenul „un miros de bunã
mireasmã“ a fost folosit în Leviticul (în
LXX) pentru o jertfã care Îi era plãcutã lui
Dumnezeu. A mai fost folosit ºi în Efeseni
5:2 vorbind despre Hristos care S-a adus pe
Sine ca jertfã.

Dumnezeu va rãsplãti filipenilor. Ei au
împlinit nevoile lui Pavel, ºi acum Dumnezeu
le va împlini pe ale lor. Dumnezeu nu numai
cã îi va binecuvânta din sau de la mãrinimia
Sa, dar ºi în conformitate cu (kata) ea: dupã
bogãþia Sa, în slavã, în Isus Hristos.

Lui Dumnezeu — Tatãl ceresc al lui ºi al
lor — apostolul I-a adus mulþumiri ºi laude.

D. Încheiere (4:21-23)
4:21-23. Filipenii primesc salutãrile din

finalul epistolei de la Pavel, de la cei care
lucreazã cu el ºi de la alþi credincioºi.

Apostolul a trimis salutãrile sale de la
toþi sfinþii (v. 21). Scriind aceastã epistolã el
s-a adresat cãtre „toþi sfinþii“ (1:1). ªi fraþii
care erau cu Pavel au trimis saluturile lor. Cu
siguranþã cã ºi Timotei fãcea parte din acest
grup. Sfinþii (v. 22) care au trimis aceste
salutãri erau cei din biserica din Roma (Rom.
16:1-5).

Cei din casa Cezarului (Fil. 4:22) erau
probabil cei care s-au întors la Hristos ca
rezultat al arestului la domiciliu la care era
supus Pavel. Între aceºtia probabil se aflau
soldaþi sau rude ale celor din casa Cezarului.
Nu e de mirare cã Pavel putea sã spunã cã
ceea ce i s-a întâmplat a contribuit la înain-
tarea evangheliei (1:12).

Aºa cum era practica sa obiºnuitã, la
încheierea acestei epistole Pavel a dat un loc
proeminent harului minunat al lui Hristos (cf.
Filim. 25).
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659

INTRODUCERE

Cartea Coloseni a fost scrisã de apostolul
Pavel aproximativ în 60-62 d.Hr. în timp ce
se afla în închisoare la Roma. Un scop a fost
corectarea ereziei care a apãrut în oraºul asi-
atic Colose.

Autorul. Faptul cã Pavel a scris Coloseni
este susþinut de numeroase dovezi din inte-
riorul ºi din exteriorul cãrþii. Coloseni are
trei referinþe personale la Pavel la prima per-
soanã (1:1; 1:23; 4:18) ºi multe ale referiri la
tovarãºii lui Pavel, cum ar fi Tihic (4:7),
Onisim (4:9), Aristarh (4:10), Marcu (4:10),
Iust (4:11), Epafras (4:12), Luca (4:14), Dima
(4:14) ºi Arhip (4:17). Stilul ºi conþinutul
Colosenilor sunt similare celor din Epistola
cãtre Efeseni, scrisã în aceeaºi perioadã ºi la
care se face probabil referire prin expresia
„epistola care vã va veni din Laodicea“
(4:16).

Deºi 34 de cuvinte sunt unice Epistolei
cãtre Coloseni, ele sunt caracteristice temei
cãrþii ºi adecvate modului de a gândi al lui
Pavel. Printre cuvintele din aceastã categorie
se aflã: „vãzute“ (1:16), „întâietatea“ (1:18),
„împlinesc“ (1:24), „filosofia“ (2:8) ºi „Dum-
nezeirii“ (2:9).

Încheierea Epistolei cãtre Efeseni con-
firmã cã Tihic a fost purtãtorul celor douã
epistole, Efeseni ºi Coloseni (Ef. 6:21; cf.
Col. 4:7). Acest lucru ajutã la confirmarea
faptului cã Pavel a fost autorul Epistolei cãtre
Coloseni.

Dovezile externe ale faptului cã Pavel a
scris epistola sunt convingãtoare, în pofida
afirmaþiilor unora cã erezia combãtutã în car-
te este gnosticismul din secolul al doilea. Dar
existã motive întemeiate de a crede cã erezia
combãtutã în Coloseni (cel puþin în forma ei
incipientã) apãruse deja în timpul vieþii lui
Pavel. Iar în lumina altor confruntãri ale lui
Pavel cu ereziile, în cãrþi care sunt fãrã îndo-
ialã scrise de el, este clar faptul cã el este au-
torul Epistolei cãtre Coloseni (cf. 1 Cor. 15;
Gal. 1-2; 2 Tes. 2).

În Coloseni apar câteva diferenþe stilisti-
ce cum ar fi combinaþiile genitivale neobiºnu-
ite: „nãdejdea slavei“ (Col. 1:27), „trupul…
firii… pãmânteºti“ (2:11), „creºterea pe care
i-o dã Dumnezeu“ (2:19; „creºterea… de la
Dumnezeu“, NASB), „rãsplata moºtenirii“
(3:24). Cu toate acestea, aºa cum a afirmat pe
bunã dreptate Donald Guthrie: „diferenþele
stilistice sunt atribuite în general schimbãrii
circumstanþelor sau subiectului“ (New Testa-
ment Introduction. Downers Grove, Ill.:
Inter-Varsity Press, 1973, p. 553).

Una din cele mai convingãtoare dovezi
cã Epistola cãtre Coloseni este o lucrare din
primul secol, a apostolului Pavel, este legãtu-
ra ei strânsã cu Epistola cãtre Filimon, a cãrei
autenticitate este virtual impecabilã. (1) Am-
bele cãrþi includ numele lui Timotei  împre-
unã cu Pavel la salutãrile de la început (Col.
1:1; Filim. 1). (2) În ambele cãrþi sunt trimise
salutãri din partea lui Aristarh, Marcu,
Epafras, Luca ºi Dima (Col. 4:10-14; Filim.
23-24). (3) Ambele cãrþi fac referiri la lucra-
rea lui Arhip (Col. 4:17; Filim. 2). (4) Sclavul
Onisim este menþionat în ambele cãrþi (Col.
4:9; Filim. 10).

Data ºi locul scrierii. Coloseni a fost scrisã
din Roma în timpul (primei) întemniþãri a lui
Pavel de aici, aºa cum este consemnat în
Fapte 28:30. În aceeaºi perioadã Pavel a scris
Efeseni ºi Filimon (ca. 60-62 d.Hr.). În Fili-
mon 1, 9, Pavel s-a referit la sine însuºi prin
expresia „întemniþat pentru Hristos“. Efeseni
conþine, de asemenea, referinþe la Pavel folo-
sind termenul „întemniþatul“ (3:1; 4:1). De
asemenea, Efeseni se referã la Tihic care a
dus epistolele lui Pavel la destinatarii lor (Ef.
6:21; cf. Col. 4:7). Deoarece consemnãrile
cãrþii Faptele Apostolilor se încheie în jurul
anilor 60-62 d.Hr., Coloseni a fost probabil
scrisã în timpul acestor doi ani de întemni-
þare. Pentru cã nici Coloseni, nici Efeseni ºi
nici Filimon nu vorbesc despre deznodãmân-
tul procesului lui Pavel, anticipat în Filipeni
1:19-21, se poate presupune cã Epistola cãtre
Coloseni a fost scrisã înainte de Filipeni.
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Colose era situat în valea Licus la aproxi-
mativ 160 de kilometri de Efes în Asia Micã.
Numele lui a provenit probabil de la Colos-
sus, o statuie uriaºã care, la rândul ei, a fost
numitã aºa probabil datoritã formei neobiºnu-
ite a carierelor de piatrã de acolo. Colose se
aflã la aproximativ 20 de kilometri de Hiera-
polis ºi de Laodicea, celelalte douã oraºe din
vale (vezi harta dintre Fapte ºi Romani).
Zona era bogatã în depozite de minerale ºi
se înregistrau numeroase cutremure acolo. În
apropiere se aflau pãºuni mãnoase. Mai
multe referinþe din Coloseni arãtau cã Pavel
nu a vizitat oraºul (Col. 1:7; 2:1; 4:12).

Ocazia. Circumstanþele care au prilejuit scri-
erea Epistolei cãtre Coloseni erau probabil
legate de erezia care a apãrut acolo. Aceastã
învãþãturã falsã se pare cã a fost începutul
a ceea ce a devenit mai târziu (în secolul al
doilea) gnosticismul. Avea câteva caracteris-
tici: (1) Era evreiascã, subliniind obligati-
vitatea respectãrii legilor ºi ceremoniilor
Vechiului Testament. (2) Era filozoficã, su-
bliniind importanþa unei cunoaºteri speciale
ºi profunde (gnôsis). (3) Se referea la închi-
narea înaintea îngerilor consideraþi mijloci-
tori înaintea lui Dumnezeu (2:18). (4) Era
exclusivistã, subliniind privilegiile speciale
ºi „perfecþiunea“ celor puþini care erau aleºi
sã aparþinã elitei filozofice. (5) Era de aseme-
nea hristologicã. Dar acest gnosticism incipi-
ent nega divinitatea lui Hristos, combaterea
lui ducând astfel la unele dintre cele mai
mãreþe afirmaþii ale divinitãþii lui Hristos din
întreaga Scripturã (1:15-16; 2:9).

Scopuri. Se pare cã Pavel a avut trei scopuri
atunci când a scris Coloseni. Primul scop a
fost sã arate divinitatea ºi supremaþia lui
Hristos în faþa ereziei din Colose (1:18; 2:9).
Al doilea scop a fost sã-i conducã pe credin-
cioºi spre maturitatea spiritualã (1:28; 2:6-7).
Al treilea scop a fost sã-i informeze despre
starea lui ºi sã solicite rugãciuni pentru el
(4:2-8).

Conþinut. Epistola poate fi rezumatã dupã
cum urmeazã: „Salutãri, fraþilor (1:1-2). Îi
mulþumim lui Dumnezeu pentru credinþa ºi
dragostea voastrã (1:3-8). Îi cerem lui Dum-
nezeu sã vã umple de cunoaºterea voii Sale.
Ne rugãm pentru acest lucru pentru ca sã fiþi
roditori pentru Hristos care v-a rãscumpãrat
(1:9-14). Motivul este cã Hristos, Creatorul
ºi capul nostru, este suprem în toate lucrurile
(1:15-20). Iar prin moartea lui Hristos

Dumnezeu v-a împãcat pe voi care aþi fost
strãini ºi duºmani (1:21-23). Deci eu mã
bucur cã pot suferi pentru Bisericã astfel în-
cât plinãtatea lui Dumnezeu sã fie cunoscutã
de popoare (1:24-27). Noi lucrãm pentru
împlinirea acestui scop, pentru ca toþi sã fie
perfecþi în Hristos (1:28-29). Pentru cã toatã
înþelepciunea adevãratã ºi cunoaºterea este
gãsitã în Hristos (2:1-5). De aceea, fraþilor,
continuaþi în Hristos aºa cum aþi început în
El (2:6-7).

Acum, nu vã lãsaþi înºelaþi: plinãtatea lui
Dumnezeu este numai în Hristos ºi nu în filo-
zofia umanã inutilã (2:8-10). Pentru cã aþi
fost identificaþi cu Hristos prin botezul vos-
tru, nu mai trebuie sã trãiþi sub legile evreieºti
(2:11-17). Nu lãsaþi pe nimeni sã vã jefuiascã
de premiul vostru, uitându-L pe Hristos, Ca-
pul vostru (2:18-19). Pentru cã voi aþi murit
cu Hristos, nu mai trebuie sã vã supuneþi
regulilor (legaliste) lumeºti (2:20-23). ªi, de-
oarece aþi fost înviaþi împreunã cu Hristos,
trebuie sã vã gândiþi la lucrurile de sus
(3:1-4). Deci puneþi în moarte practicile
voastre lumeºti pãcãtoase (3:5-11) ºi îmbrã-
caþi-vã cu virtuþile lui Hristos (3:15-17).

Datoritã noii voastre identitãþi glorioase
împreunã cu Hristos, îndemn soþiile sã fie
supuse soþilor lor; soþii sã îºi iubeascã soþiile;
copiii sã-ºi asculte pãrinþii; pãrinþii sã nu
creeze resentimente copiilor lor; sclavii sã-ºi
asculte stãpânii; ºi stãpânii sã fie corecþi cu
sclavii lor (3:18-4:1).

Fraþilor, rugaþi-vã pentru mine ca sã pot
predica acest mesaj cu eficienþã ºi claritate,
iar voi purtaþi-vã cu înþelepciune faþã de cei
de afarã (4:2-6). Tovarãºii mei în slujba
evangheliei vã trimit salutãri (4:7-15). Faceþi
schimb de scrisori cu laodicenii ºi îndemna-
þi-l pe Arhip sã-ºi ducã la îndeplinire lucrarea
(4:16-18).“

STRUCTURA

I. Doctrinar: Viaþa mai profundã în Hristos 
(1:1-2:7)
A. Salutãri (1:1-2)
B. Mulþumiri (1:3-8)
C. Cerere (1:9-14)
D. Înãlþarea lui Hristos (1:15-20)
E. Împãcare prin Hristos (1:21-23)
F. Descoperirea tainei lui Hristos 

(1:24-27)
G. Perfecþiune în Hristos (1:28-29)
H. Cunoaºtere (înþelepciune) în Hristos 

(2:1-5)
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I. Îndemn de a trãi în Hristos (2:6-7)
II. Polemic: Viaþa mai înaltã în Hristos 

(2:8-23)
A. „Gnosticismul“ este greºit: 
divinitatea este în Hristos (2:8-10)
B. Legalismul este greºit: realitatea 

este în Hristos (2:11-17)
C. Misticismul este greºit: conducerea 

este numai în Hristos (2:18-19)
D. Ascetismul este greºit: imunitatea 

este în Hristos (2:20-23)
III. Spiritual: Viaþa interioarã în Hristos 

(3:1-17)
A. Cãutarea valorilor spirituale (3:1-4)
B. Dezbrãcarea de pãcatele vechii vieþi 

(3:5-11)
C. Îmbrãcarea cu virtuþile noii vieþi 

(3:12-17)
IV. Practic: Viaþa exterioarã în Hristos 

(3:18-4:18)
A. Perfecþionarea vieþii particulare 

(3:18-4:1)
B. Perfecþionarea vieþii de rugãciune 

(4:2-4)
C. Perfecþionarea vieþii publice (4:5-6)
D. Perfecþionarea vieþii personale 

(4:7-17)
E. Salutãri (4:18)

COMENTARIU

I. Doctrinar: Viaþa mai profundã în 
Hristos (1:1-2:7)

A. Salutãri (1:1-2)
1:1-2. În toate epistolele sale, cu excepþia

celor douã epistole mai timpurii scrise tesalo-
nicenilor ºi a epistolei sale personale trimise
filipenilor, Pavel a început numindu-se pe
sine însuºi apostol (vezi tabelul „Introduce-
rile epistolelor lui Pavel“ de la Rom. 1:1-7).
El nu a fost unul dintre cei doisprezece apos-
toli (Fapte 1:21-26) care au fost cu Hristos de
la începutul lucrãrii Sale de pe pãmânt (Fapte
1:22; Luca 1:2; Ioan 15:27). Cu toate acestea
el L-a vãzut pe Hristos cel înviat (1 Cor. 9:1;
15:8-9), ºi avea puteri miraculoase care i-au
fost date pentru adeverirea poziþiei sale de
apostol (2 Cor. 12:12; cf. Evr. 2:3-4).

Timotei a fost cu Pavel aici ca ºi în multe
alte ocazii (cf. 2 Cor. 1:1; Fil. 1:1; 2 Tes. 1:1).
Timotei a avut un tatã neevreu (Fapte 16:1),
dar mama ºi bunica au fost evreice evlavioase
(2 Tim. 1:5) de la care a învãþat Scriptura Ve-
chiului Testament din copilãrie (2 Tim. 3:15).
Pavel l-a luat pe Timotei cu el în a doua sa

cãlãtorie misionarã la Listra unde „fraþii… îl
vorbeau de bine“ (Fapte 16:2). Pavel a petre-
cut mult timp ca sã facã din Timotei un
adevãrat ucenic ºi i-a adresat douã dintre ulti-
mele sale epistole.

Pavel i-a numit pe credincioºii coloseni
sfinþii ºi fraþii credincioºi în Hristos.
Aceastã expresie îi desemneazã ca popor
sfânt, ales ºi pus de o parte pentru Dumne-
zeu. Este un pasaj paralel celui din introdu-
cerea Epistolei cãtre Efeseni: „sfinþii… ºi
credincioºii în Hristos Isus“ (Ef. 1:1). Salu-
tarea caracteristicã a lui Pavel: har ºi pace
cuprinde charis („har“), o variantã a salutãrii
greceºti obiºnuite, chaire („salutãri“; cf. Luca
1:28, NIV). Chaire fãcea probabil aluzie la
cuvântul care suna asemãnãtor, dar era mult
mai bogat în sens, charis. Salutãrile lui au
mai cuprins ºi salutul obiºnuit evreiesc
„pace“. Deci Pavel le-a urat sã aibã parte de
favoarea (harul) lui Dumnezeu ºi de o viaþã
sãnãtoasã (pace).

B. Mulþumiri (1:3-8)
1:3-4. Mulþumirile adresate permanent

lui Dumnezeu reprezentau o caracteristicã a
rugãciunilor lui Pavel (Rom. 1:8; 1 Cor. 1:14;
Ef. 1:6; etc.), chiar dacã el a omis aceste
mulþumiri în Galateni ºi în 2 Corinteni. Aici
Dumnezeu este considerat sursa bunãtãþii
prezente în poporul Sãu. Aceste mulþumiri, a
spus Pavel, sunt aduse când ne rugãm. Mul-
þumirile erau aduse pentru cã Pavel a auzit
(de la Epafra; Col. 1:7; cf. 4:12) despre cre-
dinþa lor tot mai mare în Hristos Isus ºi
despre dragostea lor faþã de toþi sfinþii.
Rugãciunea se referã aici la actul mai amplu
al închinãrii, care cuprinde mulþumiri ºi mij-
lociri (cf. Mat. 6:7; Fapte 16:25).

1:5. Pavel i-a mulþumit lui Dumnezeu
pentru „credinþa“ ºi „dragostea“ lor apãrute
în ei din pricina nãdejdii.

Aceastã trilogie a virtuþilor, credinþa,
dragostea ºi speranþa, este favorita lui Pavel
(cf. 1 Cor. 13:13; 1 Tes. 1:3) ºi a lui Petru
(1 Pet. 1:3, 5, 22). Credinþa este sufletul care
priveºte în sus spre Dumnezeu; dragostea pri-
veºte spre alþii; speranþa priveºte înainte spre
viitor. Credinþa se bazeazã pe lucrarea trecutã
a lui Hristos, dragostea lucreazã în prezent
ºi speranþa anticipeazã viitorul. Chiar dacã
„fãrã credinþã este cu neputinþã sã fim plãcuþi
lui“ Dumnezeu (Evr. 11:6) ºi chiar dacã „nã-
dejdea aceasta nu înºealã“ (Rom. 5:5), totuºi
„cea mai mare dintre ele este dragostea“
(1 Cor. 13:13). Dragostea colosenilor era
pentru „toþi sfinþii“, sau toþi credincioºii,

Coloseni 1:1-5
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probabil nu numai cei din Colose, ci de pre-
tutindeni (cf. 1 Tes. 1:7-8 unde apare o apre-
ciere similarã a apostolului).

Credinþa ºi dragostea apar „din pricina“
(dia, lit., „datoritã“) „nãdejdii“. Aceastã în-
credere a condus la o credinþã mai mare în
Dumnezeu ºi la o dragoste mai profundã
pentru alþii. Aceastã speranþã plinã de încre-
dere în revenirea lui Hristos numitã „fericita
noastrã nãdejde“ (Tit 2:13) influenþeazã
comportamentul credinciosului (cf. 1 Tes.
4:13-18; 1 Ioan 3:3).

Aceastã speranþã vã aºteaptã în ceruri
pentru cã Hristos, esenþa acestei speranþe, se
aflã în cer. Fãrã înãlþarea lui Hristos la cer
(Fapte 1:10-11) ºi mijlocirea Lui din prezent
pentru credincioºi (Evr. 7:25; 1 Ioan 2:1),
ei nu ar avea nici o speranþã (cf. 1 Cor.
15:16-19). Acest mesaj este cuvântul ade-
vãrului (cf. Ef. 1:13; 2 Tim. 2:15; Iac. 1:18)
Evangheliei, aºa cum îl defineºte Pavel
aici ºi în alte pãrþi (cf. 1 Cor. 15:1-3; Rom.
10:9-10).

1:6. Pavel I-a mulþumit lui Dumnezeu
pentru cã „Evanghelia“ s-a rãspândit în toatã
lumea. De fapt, printr-o evidentã hiperbolã,
Pavel a scris în versetul 23 cã evanghelia „a
fost propovãduitã oricãrei fãpturi de supt cer“
(cf. Rom. 1:8). Dar Pavel a subliniat nu nu-
mai caracterul universal al evangheliei, ci ºi
caracterul ei practic, pentru cã ea dã roade ºi
merge crescând. La fel cum un copac dã
roade ºi creºte în dimensiune, ºi evanghelia
produce „roadã“ spiritualã în vieþile credin-
cioºilor (cf. „roada Duhului“, Gal. 5:22-23;
„roada neprihãnirii“, Fil. 1:11) ºi ajunge la
alþi oameni pe care îi influenþeazã (cf. acelo-
raºi cuvinte „aducând roadã“ ºi „crescând“
din Col. 1:10). Ereziile (cum erau cele din
Colose) sunt locale ºi dãunãtoare, dar ade-
vãrul este universal ºi folositor. Una dintre
caracteristicile inconfundabile ale adevãratei
evanghelii este harul lui Dumnezeu, în ade-
vãr. Unii predicã „o altã Evanghelie“ deºi
„nu… este o altã Evanghelie“ (Gal. 1:6-7).
Acest lucru se întâmplã pentru cã aceastã e-
vanghelie diferitã este o evanghelie a credin-
þei la care se adaugã faptele. Dar adevãrata
evanghelie este cea numai a harului (Rom.
11:6; Ef. 2:8-9; Tit 3:5-7).

1:7. Colosenii au învãþat evanghelia de
la Epafras care se pare cã a înfiinþat biserica
din Colose (cf. 4:12). Pavel l-a numit prea
iubitul… tovarãº de slujbã, o prezentare
umilã din partea marelui apostol, ºi un cre-
dincios slujitor al lui Hristos, deosebit, fãrã
îndoialã, de cei care acolo ºi în alte pãrþi

tulburau credinþa turmei lui Dumnezeu (cf.
2 Cor. 11:15; 2 Pet. 2:1-3, 12-19). Pavel l-a
numit ºi pe Tihic „slujitorul credincios,
tovarãºul meu de slujbã în Domnul“ (Col.
4:7). Epafras se afla la Roma împreunã cu
Pavel, pentru cã Pavel l-a numit „tovarãºul
meu de temniþã“ (Filim. 23). „Epafras“ este
prescurtarea numelui „Epafrodit“ la care se
face referinþã în Filipeni 2:25 ºi 4:18. Ar
putea fi vorba de aceeaºi persoanã sau de
persoane diferite pentru cã ambele nume erau
rãspândite.

Epafras, a spus Pavel, a lucrat pentru
coloseni în calitate de reprezentat al lui Pavel
(idee ce se deduce din trad. NIV: „în locul
nostru“; cf. Fil. 2:25; 4:18, unde este o situ-
aþie similarã). Acest lucru implicã, desigur,
faptul cã Pavel nu a vizitat oraºul Colose (cf.
Col. 2:1). Dar, chiar dacã Epafras a fost tri-
mis de Pavel, el era în primul rând un „sluji-
tor al lui Hristos“.

1:8. Pe lângã faptul cã a dus vestea bunã
a lui Hristos în Colose, Epafras a dus veºti
bune lui Pavel, care se afla în închisoare, des-
pre dragostea colosenilor în Duhul pentru
Hristos. Credincioºii sunt în Duhul, ºi Duhul
este în ei (Rom. 8:9). Astfel, „dragostea“ lor
„pentru toþi sfinþii“ (Col. 1:4; cf. v. 5) prove-
nea din Duhul Sfânt care locuia în ei. În altã
parte Pavel i-a îndemnat pe credincioºi ca,
prin „dragostea Duhului“ (Rom. 15:30), sã
manifeste „roada Duhului“ (Gal. 5:22-23).

C. Cerere (1:9-14)
1:9. De aceea, pentru cã Pavel a auzit

veºti bune despre ei de la Epafras, el a con-
tinuat sã se roage pentru ei. Rugãciunile
necontenite ale lui Pavel (nu încetãm sã ne
rugãm pentru voi; cf. 1 Tes. 5:17) nu în-
seamnã cã el se ruga fãrã oprire, ci înseamnã
cã el nu uita sã se roage pentru ei în rugãciu-
nile lui zilnice ºi regulate (cf. Fapte 20:31;
Ef. 1:16). „Sã ne rugãm“ (Col. 1:9) este cu-
vântul general pentru rugãciune (proseucho-
menoi) folosit, de asemenea, în versetul 3; iar
sã cerem este cuvântul folosit pentru cerere
sau petiþie (aitoumenoi).

Cererea principalã a lui Pavel a fost ca
Dumnezeu sã-i „umple“ de cunoºtinþa voii
Lui. Pavel a folosit douã cuvinte cheie: „a
umple“ (plçroô) ºi „cunoºtinþa“ (epignôsis,
folosit ºi în v. 10 ºi în 3:10). Primul cuvânt
sugereazã o umplere totalã, iar al doilea
cuvânt sugereazã o înþelegere deplinã, pro-
fundã. O astfel de cunoaºtere a voii lui Dum-
nezeu nu provine dintr-o minte fireascã (care
„îngâmfã“, 1 Cor. 8:1), ci din Duhul Sfânt
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care ilumineazã persoana interioarã a credin-
ciosului (1 Cor. 2:5-6, 13) ºi din Cuvântul lui
Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, descoperitã
în Biblie, este fãcutã cunoscutã credincioºilor
prin lucrarea de învãþare a Duhului Sfânt. La
aceste lucruri, Pavel a adãugat: în orice fel
de înþelepciune (sophia; folosit de ºase ori în
Col. 1:9, 28; 2:3, 23; 3:16; 4:5), adicã, cu-
noaºtere practicã care vine de la Dumnezeu
(Iac. 1:5; 3:15) ºi pricepere duhovniceascã
(synesei; folosit ºi în Col. 2:2), care vorbeºte
despre o capacitate de a analiza cu toatã clari-
tatea ºi de a lua decizii în folosirea cunoaº-
terii pentru rezolvarea diverselor probleme.
Prin contrast, învãþãtorii falºi ofereau doar o
„înfãþiºare de înþelepciune“ (sophia; 2:23),
care le fãcea minþile ºi vieþile captive reguli-
lor legaliste. Dar adevãrata înþelepciune spi-
ritualã are un efect stabilizator ºi eliberator
(Ef. 4:14). Cunoaºterea (sau înþelegerea ori
inteligenþa) ºi înþelepciunea sunt deseori le-
gate în Scripturã (cf. Ex. 31:3; Deut. 4:6; Is.
11:2; 1 Cor. 1:19.) Iar frica de Domnul este
începutul ambelor (cf. Prov. 1:7; 9:10).

1:10. Scopul lui Pavel în aceastã cerere
era practic: pentru ca astfel sã vã purtaþi
într-un chip vrednic de Domnul. O cunoaº-
tere adevãratã a lui Hristos se manifestã prin-
tr-un caracter transformat (cf. Ef. 4:1; 1 Tes.
2:12), prin asemãnare cu Hristos. Axiôs,
„vrednic“ înseamnã „de greutate egalã“. Cre-
dincioºii trebuie sã se ridice la înãlþimea stan-
dardelor Domnului, sã fie sfânþi cum ºi El
este sfânt (cf. 1 Pet. 1:15). Þinta credincio-
ºilor în comportarea lor vrednicã trebuie sã
fie sã-I fie plãcuþi în orice lucru lui Hristos,
sã anticipeze ºi sã împlineascã dorinþele Lui
în toate domeniile vieþii (cf. Ef. 5:10). A fi
plãcut doar oamenilor este un lucru incompa-
tibil cu poziþia de slujitor al lui Hristos (Gal.
1:10; Ef. 6:6; Col. 3:22; 1 Tes. 2:4). Într-ade-
vãr, ambiþia lui Pavel era ca viaþa lui sã-I fie
plãcutã lui Dumnezeu (2 Cor. 5:9). Dintr-o
viaþã plãcutã lui Dumnezeu rezultã patru
lucruri, prezentate prin patru participii: „adu-
când roade“ ºi „crescând“ (Col. 1:10), întã-
riþi“ (v. 11) ºi mulþumind“ (v. 12). Primele
douã sunt legate între ele: aducând roade…
ºi crescând în cunoºtinþa (epignôsei) lui
Dumnezeu (Pavel a folosit aceleaºi cuvinte
trad. „dã roade“ ºi „ merge crescând“ în v. 6).
Atunci când un om manifestã roada credinþei
(cf. Mat. 7:16; Gal. 5:22-23), el însuºi creºte
în credinþã (cf. Ef. 4:13). El ajunge la o
„cunoaºtere“ (epignôsis; cf. Col. 1:9) mai
profundã a lui Dumnezeu. Aºa cum spune
Augustin: „Credinþa este pasul înþelegerii, iar
înþelegerea este rãsplata credinþei.“

1:11. Puterea spiritualã este al treilea fac-
tor care rezultã din cunoaºterea voii lui Dum-
nezeu ºi dintr-o stare plãcutã Lui. Întãriþi, cu
toatã puterea, potrivit cu tãria slavei Lui
are trei cuvinte pentru putere: „întãriþi“ este
dynamoumenoi; „puterea“ este dynamei, vi-
talitate spiritualã ºi „tãria“ este kratos („pu-
tere care învinge rezistenþa“; folosit numai cu
referire la Dumnezeu în NT). Aceastã putere
datã de Dumnezeu produce rãbdare ºi în-
delungã rãbdare. Aceastã rãbdare a fost
exemplificatã de Iov (Iac. 5:11). La aceastã
rãbdare Pavel a adãugat „îndelunga rãbdare“,
un cuvânt asociat în general cu blândeþea ºi
bunãvoinþa calmã (ca în 1 Cor. 13:4). Rãb-
darea ºi îndelunga rãbdare sunt de multe ori
asociate (cf. 2 Cor. 6:4, 6; 2 Tim. 3:10; Iac.
5:10-11 [NIV]). Rãbdarea (hypomonç, lit., „a
rãmâne sub“) se referã la a nu ceda uºor în
faþa suferinþei; iar „îndelunga rãbdare“ (ma-
krothymia, lit., „cu multã stãpânire de sine“;
cf. Col. 3:12) înseamnã o atitudine de reþinere
care nu se grãbeºte sã se rãzbune. Lipsa rãb-
dãrii duce de multe ori la disperare, în timp
ce lipsa îndelungii rãbdãri duce de multe ori
la mânie sau la rãzbunare (cf. Prov. 15:18;
16:32).

Toate aceste lucruri sunt conforme „cu
tãria slavei Lui“. Slava înseamnã manifesta-
rea perfecþiunii. Este o manifestare exteri-
oarã a caracterului interior al lui Dumnezeu.
În Efeseni 1:19 Pavel a scris despre „mãri-
mea puterii“ lui Dumnezeu (dynamis) ºi
despre „lucrarea (energeian) puterii (kratous)
tãriei (ischyos) Lui“ care L-a înviat pe Hris-
tos dintre morþi.

1:12-13. Aceastã putere care produce
rãbdare trebuie sã fie însoþitã de „mulþumiri“,
pline de bucurie ºi lipsite de resentimente,
aduse Tatãlui de la care vin toate darurile
bune ºi desãvârºite (Iac. 1:17).

Mulþumirile, al patrulea rezultat al urmã-
rii voii lui Dumnezeu ºi a strãduinþei de a-I fi
plãcut Lui, reprezintã un element cheie al
vieþii spirituale. Pavel i-a îndemnat ºi în alte
pãrþi pe credincioºi: „Mulþumiþi lui Dumne-
zeu pentru toate lucrurile“ (1 Tes. 5:18) ºi
veniþi înaintea lui Dumnezeu „prin rugãciuni
ºi cereri, cu mulþumiri“ (Fil. 4:6). Pavel i-a
îndemnat de patru ori în Coloseni (3:15-17;
4:2) pe credincioºi sã fie mulþumitori. Bucu-
ria care trebuie sã însoþeascã mulþumirea este
tot o roadã a Duhului (Gal. 5:22), lucru care
este posibil prin evanghelie (cf. Is. 29:19;
Ioan 16:20; Fapte 13:52). Aici mulþumirile
lui Pavel se întemeiazã pe faptul cã Dum-
nezeu i-a învrednicit (lit., „v-a fãcut com-
petenþi“; cf. 2 Cor. 3:6) sã aibã parte de
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moºtenirea sfinþilor (i.e., comorile împãrãþi-
ei care aparþin credincioºilor; cf. Ef. 1:7). Pe
scurt, cu toate cã nu sunt vrednici prin meri-
tele proprii, credincioºii au fost fãcuþi vred-
nici sã aibã parte de moºtenirea poporului
Sãu sfânt. „Moºtenirea“ (ten merida tou klç-
rou, lit., „partea cãzutã prin tragere la sorþi“)
aduce aminte de modul în care þara promisã a
fost împãrþitã israeliþilor în timpul lui Iosua
(Ios. 14:2). Aceastã moºtenire este în luminã
(cf. 2 Cor. 4:6; 1 Pet. 2:9). Aceastã luminã
este sfera spiritualã în care au fost transferaþi
credincioºii de sub puterea întunericului
(Luca 22:53; Fapte 26:18; Ef . 6:12) .
Credincioºii au fost „izbãviþi“ de sub aceastã
dominaþie (exousias, putere, autoritate) a
întunericului (cf. Ioan 3:19-20). Prin Hristos
au fost aduºi dintr-o împãrãþie rebelã sub su-
veranitatea adevãratului lor Rege. Hristosul
suveran este numit aici Fiului dragostei Lui
(cf. 1 Ioan 4:8, 16). J.B. Lightfoot spune cã
aceastã expresie se referã la Fiul care întru-
chipeazã ºi manifestã dragostea lui Dumne-
zeu (St. Paul’s Epistles to the Colossians and
to Philemon, p. 142). Dar H.C.G. Moule spu-
ne cã ea înseamnã Fiul care este „binecu-
vântatul Beneficiar al dragostei Tatãlui… Cel
Prea Iubit în mod suprem“ (The Epistle of
Paul the Apostle to the Colossians and to
Philemon, p. 75). Aceastã interpretare este
preferabilã (cf. Ef. 1:6).

1:14. Prin Hristos, „Cel Iubit“ de Dum-
nezeu, creºtinii au rãscumpãrarea, prin
sângele Lui, iertarea pãcatelor. Expresia
„prin sângele Lui“ apare în textul paralel (Ef.
1:7) ºi în unele manuscrise (în NIV nu apare
— n.tr.). „Rãscumpãrarea“ (apolytrôsin)
înseamnã „a rãscumpãra prin platã“ (vezi
„Cuvintele din Noul Testament pentru rãs-
cumpãrare“ de la Mar. 10:45) ºi „iertarea“
(aphesin) înseamnã „absolvirea de pãcate“ de
cãtre Rãscumpãrãtor. Ne putem bucura de
aceste binecuvântãri numai datoritã preþului
foarte mare plãtit de Hristos pe cruce (cf.
Rom. 3:24-26).

D. Înãlþarea lui Hristos (1:15-20)
De la cererea sa pentru coloseni sã fie

iluminaþi cu privire la lucrarea de rãscumpã-
rare a lui Dumnezeu din vieþile lor, Pavel a
trecut în mod natural la tema principalã a
epistolei sale: înãlþarea ºi proeminenþa lui
Hristos. În acest paragraf (v. 15-20) Pavel a
menþionat ºapte caracteristici unice ale lui
Hristos, datoritã cãrora El este îndreptãþit sã
aibã „întâietatea“ (v. 18). Hristos este (1) chi-
pul lui Dumnezeu, (2) Cel dintâi nãscut din

creaþiune, (3) Creator al Universului, (4) Ca-
pul Bisericii, (5) Cel dintâi nãscut dintre cei
morþi, (6) plinãtatea lui Dumnezeu ºi (7) Cel
prin care sunt împãcate toate lucrurile. O listã
similarã a atâtor caracteristici ale lui Hristos
ºi ale divinitãþii Sale nu se gãsesc în nici o
altã parte din Scripturã. Hristos este Suvera-
nul suprem al Universului!

1:15. În primul rând, Hristos este chipul
Dumnezeului celui nevãzut. Pe lângã sensul
evident al asemãnãrii (cf. 2 Cor. 4:4), „chi-
pul“ mai înseamnã ºi reprezentare ºi mani-
festare. La fel cum chipul unui suveran era
imprimat pe o monedã, ºi Hristos este „înti-
pãrirea fiinþei“ lui Dumnezeu (Evr. 1:3). Aºa
cum a spus Isus: „Cine M-a vãzut pe Mine a
vãzut pe Tatãl“ (Ioan 14:9). Oricine L-a vãzut
pe Hristos, manifestarea vizibilã a Dumne-
zeului invizibil, L-a „vãzut“ pe Dumnezeu în
mod indirect. Cãci „nimeni n-a vãzut vreo-
datã pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu… L-a
fãcut de cunoscut“ (Ioan 1:18). Pavel a scris
despre „nevãzutul“ Dumnezeu (1 Tim. 1:17),
dar Hristos este reprezentarea perfect vizibilã
ºi manifestarea lui Dumnezeu. Deºi cuvântul
„chipul“ (eikôn) nu se referã întotdeauna la o
imagine perfectã (cf. 1 Cor. 11:7), contextul
de aici cere acest sens. Într-adevãr, la fel ca
ºi cuvântul „formã“ (NIV, trad. tot „chip în
COR în Fil. 2:6-7; morphç), eikôn înseamnã
substanþa identicã sau întruchiparea esenþialã
a unui lucru sau fiinþe. În Evrei 10:1, existã
un contrast între „umbra“ ºi „înfãþiºarea ade-
vãratã“ (eikôn), care este Hristos (cf. Col.
2:17). Deci, supremaþia lui Hristos este arã-
tatã în primul rând în relaþia Lui cu Dum-
nezeu Tatãl. Hristos este asemãnarea perfectã
ºi reprezentarea lui Dumnezeu.

În al doilea rând, supremaþia lui Hristos
este arãtatã în relaþia Sa cu Universul creat. El
este cel întâi-nãscut din toatã zidirea. Deºi
este posibilã din punct de vedere gramatical
traducerea aceasta (în NIV trad. este „cel
întâi-nãscut peste toatã creaþia“), contextul o
face imposibilã din cinci motive: (1) Tema
centralã a pasajului (ºi a întregii cãrþi) este
sã arate supremaþia lui Hristos peste toate
lucrurile. (2) Alte afirmaþii despre Hristos din
acest pasaj (cum ar fi Creatorul tuturor
lucrurilor [v. 16], Susþinãtorul creaþiei [v. 17]
ºi altele) aratã clar prioritatea ºi superiori-
tatea Sa faþã de creaþie). (3) „Cel întâi-nãs-
cut“ nu poate face parte din creaþie dacã El
a creat „toate lucrurile“. Nimeni nu se poate
crea pe El Însuºi. (Martorii lui Iehova adaugã
în mod eronat cuvântul „altul“ de ºase ori
în acest pasaj din traducerea lor New World
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Testament. Astfel ei sugereazã cã Hristos a
creat toate lucrurile dupã ce a fost creat El.
Dar cuvântul „altul“ nu se aflã în gr.) (4) „Cel
întâi-nãscut“ a primit închinarea din partea
tuturor îngerilor (Evr. 1:6), dar închinarea
înaintea creaturilor este interzisã (Ex.
20:4-5). (5) Cuvântul grecesc pentru „Cel în-
tâi-nãscut“ este prôtotokos. Dacã Hristos ar fi
fost „Cel întâi-creat“, cuvântul grecesc ar fi
fost prôtoktisis.

„Cel întâi-nãscut“ denotã douã lucruri
despre Hristos: El a existat înainte de întrea-
ga creaþiune ºi El este Suveranul întregii
creaþiuni. În Vechiul Testament copilul întâi-
nãscut avea, pe lângã prioritatea naºterii, ºi
demnitatea ºi superioritatea care o însoþeau
(cf. Ex. 13:2-15; Deut. 21:17). Când Isus S-a
declarat „Cel dintâi“ (ho prôtos; Apoc. 1:17),
a folosit un cuvânt care înseamnã „primul în
mod absolut“. „Cel întâi-nãscut“ mai înseam-
nã ºi suveranitate. Prezentarea lui Mesia nu-
mai drept „întâiul-nãscut“ nu a fost obiºnuitã
în Vechiul Testament. „Iar Eu îl voi face
întâiul nãscut, cel mai înalt dintre împãraþii
pãmântului“ (Ps. 89:27). Deºi acest psalm
regal se referã la David, el îl desemneazã ºi
pe Mesia, aºa cum este vãzut în Apocalipsa
1:5, unde Hristos este numit „cel întâi nãscut
din morþi“ (Col. 1:18) ºi „Domnul împãra-
þilor pãmântului“. Deci, „Cel întâi-nãscut“
înseamnã atât prioritate faþã de întreaga crea-
þiune (ca timp) cât ºi suveranitatea Sa peste
întreaga creaþiune (ca poziþie).

1:16-17. A treia caracteristicã a lui
Hristos este cã prin El au fost fãcute toate
lucrurile. De fapt, toate au fost fãcute (di’
autou, Cauza instrumentalã) prin El ºi pen-
tru El (eis auton, Cauza finalã) ºi toate se þin
(El este Cauza constitutivã sau susþinãtoare)
prin (en autô) El. Hristos nu este numai Cel
prin care au fost create toate lucrurile, ci ºi
Cel prin care ele continuã sã existe. Douã alte
versete din Noul Testament fac o prezentare
similarã a lui Hristos: „Toate lucrurile au fost
fãcute prin El“ (Ioan 1:3) ºi Hristos Fiul este
Cel prin care Tatãl „a fãcut ºi veacurile“ (Evr.
1:2). Deci, Tatãl este Sursa primordialã
(Cauza eficientã) ºi Fiul este Cauza media-
toare a lumii. Fiul este „maestrul Creator“ ºi
începutul zidirii lui Dumnezeu“ (Apoc. 3:14). 
Actul creator al Fiului include „toate lucru-
rile“ din ceruri ºi de pe pãmânt, cele vãzute
ºi cele nevãzute. Expresia se referã la între-
gul Univers, material ºi imaterial. Ierarhia
fiinþelor angelice, scaune de domnii (thro-
noi), dregãtorii (kyriotçtes), domnii (archai)
sau stãpâniri (exousiai), aratã cã existã o

forþã foarte bine organizatã în lumea spiri-
telor, o sferã în care colosenii s-au angajat în
închinarea în faþa îngerilor (Col. 2:18) ºi
asupra cãreia domneºte Hristos (cf. Ef. 1:21;
3:10; 6:12; Fil. 2:9-10; Col. 2:10, 15).

1:18. În al patrulea rând, Hristos este
Capul trupului, al Bisericii. Pe lângã faptul
cã este Domnul Universului, El este ºi Capul
Bisericii (cf. Ef. 1:22-23; 5:23). Aici se face
referire la Biserica invizibilã sau universalã
în care sunt botezaþi toþi credincioºii de cãtre
Duhul Sfânt (1 Cor. 12:13). Aceastã lucrare a
Duhului a început în ziua Cincizecimii (Fapte
1:5; 2:1-2; 11:15-16). Este un trup deosebit în
care nu existã „nici Iudeu, nici Grec“ (Gal.
3:28), ci o nouã creaþiune a lui Dumnezeu (Ef.
2:15). Biserica este „taina… care n-a fost
fãcutã cunoscut fiilor oamenilor în celelalte
veacuri“ (Ef. 3:4-5; cf. Rom. 16:25-26; Col.
1:26).

În al cincilea rând, Hristos este începu-
tul, cel întâi-nãscut dintre cei morþi (cf.
Apoc. 1:5). Hristos a fost primul care a învi-
at într-un trup nemuritor (1 Cor. 15:20) ºi din
aceastã poziþie El conduce întreaga creaþie
nouã ca Suveran (cf. „Cel întâi-nãscut“ din
Col. 1:15). De asemenea, învierea lui Hristos
marcheazã victoria Sa asupra morþii (Evr.
2:14; 1 Ioan 3:8). El era „pârga“ celor care
mor (1 Cor. 15:20) deoarece, spre deosebire
de alþii, El a înviat sã nu mai moarã niciodatã.
El a fost „dovedit cu putere cã este Fiul lui
Dumnezeu, prin învierea morþilor“ (Rom.
1:4). Deci El continuã sã trãiascã „prin
puterea unei vieþi neperitoare“ (Evr. 7:16).
Scopul tuturor acestor lucruri este ca în toate
lucrurile sã aibã întâietatea. Lui Hristos I
S-a dat primul loc în creaþie. El are poziþia
predominantã. Acelaºi Logos etern (Ioan 1:1)
care „S-a fãcut trup“ (Ioan 1:14) ºi „S-a sme-
rit“ (Fil. 2:8) este acum „înãlþat“ de Dumne-
zeu „nespus de mult ºi I S-a dat Numele care
este mai presus de orice nume“ (Fil. 2:9).

1:19. A ºase caracteristicã a prezentãrii
lui Hristos este cã toatã plinãtatea lui Dum-
nezeu „locuieºte“ în El. Mai târziu Pavel a
scris: „În El locuieºte trupeºte toatã plinã-
tatea Dumnezeirii“ (2:9). Coloseni 1:19 este
una dintre cele mai convingãtoare descrieri a
divinitãþii lui Hristos din Noul Testament (cf.
Evr. 1:8). „Plinãtatea“ (plçrôma), un cuvânt
cheie din Coloseni, este folosit în 1:19 ºi în
2:9. (Verbul plçroô este folosit în 1:9, 25;
2:10; ºi în 4:17.) Substantivul înseamnã
„caracter complet“ ºi este folosit cu privire
la o mare diversitate de lucruri, inclusiv cu
referire la fiinþa lui Dumnezeu (Ef. 3:19), la

Coloseni 1:16-19

665

COLOSENI.QXD  04.01.2005  22:28  Page 665



timp (Gal. 4:4) ºi la harul din Hristos (Ioan
1:16). Despre aceastã Dumnezeire deplinã ºi
completã se spune cã „locuieºte“ (katoikçsai,
„a locui pe duratã lungã sau permanent“) în
Hristos.

1:20. Al ºaptelea aspect al prezentãrii lui
Hristos se referã la lucrarea Sa de reconcili-
ere. Prin Hristos Dumnezeu vrea sã împace
totul cu Sine. Expresia „totul“ se limiteazã la
îngerii buni ºi la oamenii rãscumpãraþi pentru
cã sunt menþionate numai lucrurile de pe
pãmânt ºi din ceruri. Lucrurile „de supt
pãmânt“ (Fil. 2:10) nu sunt împãcate. Pentru
restaurarea naturii de cãtre Dumnezeu, vezi
comentariile de la Romani 8:19-21; iar des-
pre împãcarea pãcãtoºilor, vezi comentariile
de la Romani 5:10-11 ºi 2 Corinteni 5:17-20.
Este important sã vedem cã oamenii sunt
împãcaþi cu Dumnezeu („cu Sine“) ºi nu
Dumnezeu este împãcat cu oamenii. Motivul
este cã omenirea L-a pãrãsit pe Dumnezeu
ºi are nevoie sã fie adusã înapoi la El. În
2 Corinteni 5:19 „împãcarea“ a fost folositã
de Pavel în sens juridic (nu realizat) în care
„lumea“ întreagã este adusã în starea de a
putea fi mântuitã prin moartea lui Hristos.
Pavel a vorbit despre „cei mulþi“ (i.e., „cei
care primesc harul bogat al lui Dumnezeu“)
ce sunt „fãcuþi neprihãniþi“ prin cruce (Rom.
5:19). Expresia fãcând pace, prin sângele
crucii Lui înseamnã a-i face pe duºmanii lui
Dumnezeu (Rom. 5:10; Col. 1:21) sã devinã,
prin credinþã, prietenii ºi copiii Lui (cf. Ef.
2:11-19).

E. Împãcare prin Hristos (1:21-23)
1:21. Menþionând împãcarea, a ºaptea

caracteristicã a lui Hristos înãlþat, Pavel a
dezvoltat apoi acest subiect. Împãcarea este
necesarã pentru cã oamenii sunt strãini („se-
paraþi, înstrãinaþi“) de viaþã ºi de Dumnezeu
(Ef. 2:12; 4:18). Înainte de convertire credin-
cioºii coloseni au fost vrãjmaºi sau ostili lui
Dumnezeu prin gândurile ºi prin compor-
tamentul lor, din punct de vedere interior
ºi exterior. Pãcatul începe în inimã (Mat.
5.27-28) ºi se manifestã în fapte vizibile (Gal.
5:19). (Trad. „în sfera faptelor voastre rele“
este mai bunã decât trad. prin faptele voas-
tre rele. Oamenii nu Îi sunt osti l i lui
Dumnezeu în interior din cauza faptelor lor
exterioare pãcãtoase; ei comit pãcate pentru
cã ei sunt ostili în interior.)

1:22. Împãcarea pãcãtoºilor cu Dum-
nezeu este prin trupul lui Hristos de carne,
prin moarte. Tendinþa gnosticã a ereziei
din Colose, de orientare platonicã, nega atât

umanitatea realã a lui Hristos cât ºi adevã-
rata Sa divinitate. Aºa cum a arãtat Ioan este
necesar sã mãrturiseºti cã „Isus Hristos a
venit în trup“ (1 Ioan 4:2). Spiritele nu pot
muri, iar „fãrã vãrsare de sânge, nu este
iertare“ (Evr. 9:22). Pentru a-i rãscumpãra pe
oameni, a fost necesar ca Hristos Însuºi sã fie
uman pe deplin (cf. 1 Tim. 2:5; Evr. 2:17).
Astfel trupul fizic real ºi moartea Sa realã au
fost necesare pentru mântuirea omului (cf.
Rom. 7:4; Evr. 10:10).

Rezultatul morþii lui Hristos are caracter
rãscumpãrãtor: sã vã facã sã vã înfãþiºaþi
înaintea Lui sfinþi. Acest lucru se referã la
poziþia perfectã din punct de vedere juridic
a credinciosului, sau la spiritualitatea sa
perfectã din punct de vedere al stãrii sale.
Dumnezeu doreºte ca ambele sensuri sã se
realizeze pânã la urmã în privinþa credincio-
ºilor, iar moartea lui Hristos este baza jus-
tificãrii juridice (Rom. 3:21-26), a sfinþirii
progresive (Rom. 6-7) ºi chiar a glorificãrii
finale (Rom. 8). Aºa cum a scris Pavel efese-
nilor: „Dumnezeu ne-a ales de la întemeierea
lumii, ca sã fim sfinþi ºi fãrã prihanã înaintea
Lui“ (Ef. 1:4). Creºtinii sunt fãrã prihanã
(amômous; trad. tot „fãrã prihanã“ în Ef. 1:4;
5:27; Fil. 2:15; Iuda 24) în Hristos ºi sunt, de
asemenea, fãrã vinã (anenklçtous). Acest din
urmã cuvânt grecesc este folosit de cinci ori
în Noul Testament ºi numai de cãtre Pavel
(aici ºi în 1 Cor. 1:8; 1 Tim. 3:10; Tit 1:6-7).
Sensul lui este de persoanã care nu este acu-
zatã de nimic, absolvitã de orice acuzaþie.
Satan este „pârâºul [acuzatorul, KJV] fraþi-
lor“ (Apoc. 12:10), dar Hristos este „Mijlo-
citorul“ („Avocatul“; 1 Ioan 2:1; KJV) sau
„Apãrãtorul“ (1 Ioan 2:1, NIV) lor înaintea
Tatãlui. De aceea prin meritele lui Hristos
credincioºii sunt absolviþi de toate acuzaþiile
(cf. Rom. 8:33). În Hristos cei acuzaþi sunt
scãpaþi de acuzaþii ºi cei condamnaþi sunt
eliberaþi.

1:23. Aceastã împãcare prin Hristos vine
numai printr-o credinþã durabilã: dacã rãmâ-
neþi… în credinþã. Colosenii aveau o credin-
þã fermã — întemeiaþi (i.e., „având temelie“
ca o clãdire cu o fundaþie solidã) ºi neclintiþi
(hedraioi, „aºezaþi“ sau „stabiliþi“; cf. 1 Cor.
7:37; 15:58), deci Pavel nu se îndoia cã ei îºi
vor continua viaþa creºtinã. De fapt, el a vor-
bit despre nãdejdea (aºteptarea încrezãtoare)
Evangheliei împãcãrii pe care o produce evan-
ghelia nu numai în ei, ci ºi în toate lumea —
oricãrei fãpturi de sub cer. Este fãrã îndoialã
o figurã de stil care aratã universalitatea „Evan-
gheliei“ ºi a propovãduirii ei, nu faptul cã fiecare
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persoanã de pe glob l-a auzit pe Pavel predi-
când. În Fapte 2:5 aceastã expresie se referã
la o mare varietate de oameni din multe þãri
fãrã a include, de exemplu, pe cei din Ame-
rica de Nord sau de Sud (cf., de asemenea,
Gen. 41:57; 1 Regi 10:24; Rom. 1:8).

F. Descoperirea tainei lui Hristos 
(1:24-27)
1:24. Aceastã împãcare prin Hristos a

evreilor ºi a neevreilor cu Dumnezeu într-un
singur trup este taina revelatã numai în
Hristos. Pavel s-a bucurat cã a putut sã sufere
pentru ei în ceea ce lipseºte suferinþelor lui
Hristos. Prin aceste cuvinte el nu a spus cã
suferinþele lui Hristos de pe cruce nu au fost
suficiente (cf. Rom. 3:21-26); Evr. 10:10-14).
El nu a vorbit despre mântuire, ci despre
slujire. Numai suferinþele lui Hristos aduc
mântuire (1 Pet. 1:11; 5:1; Evr. 2:9). Dar este
privilegiul unui credincios sã sufere pentru
Hristos (2 Tim. 3:11; 1 Pet. 3.13-14; 5:9; Evr.
10:32). Cuvântul „suferinþelor“ (thlipsis),
care nu a fost folosit niciodatã în Noul
Testament cu referire la moartea lui Hristos,
înseamnã „întristare profundã“, „povarã“ sau
„mâhnire“ (Pavel având din belºug parte de
aceste lucruri; 2 Cor. 11:23-29). De obicei
cuvântul se referã la încercãrile vieþii, nu la
durerile morþii. Hristos continuã într-adevãr
sã sufere atunci când creºtinii suferã pentru
El. El l-a întrebat pe Saul (numit mai târziu
Pavel) pe drumul Damascului: „Pentru ce Mã
prigoneºti?“ (Fapte 9:4). Deoarece Biserica
este trupul lui Hristos, El este afectat atunci
când ea este afectatã. De dragul trupului lui
Hristos, Pavel a fost dispus sã sufere (Fil.
1:29).

1:25-26. El a fost un slujitor ordinat de
Dumnezeu al adevãrului preþios având misi-
unea: sã întregesc Cuvântul lui Dumnezeu.
(cf. 1:9; 2:9). Erezia din Colose se lãuda cu
„plinãtatea“ cunoaºterii posibile numai prin
experienþele ei mistice. Dar Pavel a afirmat
cã plinãtatea care caracterizeazã taina se
gãseºte numai în Hristos. Prin „tainã“ Pavel
s-a referit la lucruri ascunse în trecut, dar
descoperite în prezent. Acest lucru se deose-
bea de noþiunea de tainã a ereticilor coloseni
care o considerau o învãþãturã secretã cunos-
cutã numai de un grup exclusivist ºi necunos-
cutã maselor. Biserica a fost necunoscutã în
Vechiul Testament pentru cã aceastã tainã a
fost þinutã ascunsã din veºnicii ºi în toate
veacurile. De fapt, a spus Pavel, a fost
descoperitã doar acum sfinþilor Lui. Deoa-
rece Biserica este trupul lui Hristos, care îºi

datoreazã existenþa morþii Sale pe cruce, ea
nu a putut exista în vremea Vechiului Testa-
ment. Într-adevãr, Isus, atunci când a fost pe
pãmânt, a spus cã Biserica este încã la timpul
viitor (Mat. 16:16-18). Pentru cã Biserica
este trupul lui Hristos, unitã prin botezul Du-
hului Sfânt (1 Cor. 12:13), ziua de naºtere a
Bisericii a fost atunci când a avut loc acest
botez (Fapte 1:5; 2). Pavel a recunoscut ime-
diat faptul cã acest trup tainic al lui Hristos,
Biserica, exista ºi el o persecuta (Fapte 9:4;
cf. Gal. 1:13).

Cu toate acestea, „taina“ Bisericii nu în-
seamnã cã mântuirea ºi binecuvântarea nee-
vreilor nu au fost prevãzute înainte de Hristos
(cf. Luca 2:29-32; Amos 9:11-12). Taina nu
consta în faptul cã neevrei vor fi mântuiþi, ci
întrebarea era cum vor fi Neamurile „împre-
unã moºtenitoare“ (Ef. 3:6), la acelaºi nivel
cu evreii, fãrã nici un zid de despãrþire între
ei (Ef. 2:12-14). În Vechiul Testament neevreii
care au crezut ºi au devenit parte a iudaismu-
lui au fost totuºi consideraþi inferiori evrei-
lor. Aceastã unire deosebitã în care „nu mai
este nici Iudeu, nici Grec“ (i.e., neevreu, Gal.
3:28) nu exista înainte de moartea lui Hristos
ºi de coborârea Duhului ca sã-i boteze pe toþi
credincioºii în acest nou trup. (O listã a altor
„taine“ din NT se gãseºte la Mat. 13:10-16.)

1:27. Dumnezeu a voit sã le facã cu-
noscut taina aceasta sfinþilor Noului Testa-
ment. El a dorit în îndurarea Sa suveranã
sã-ªi descopere scopurile eterne cu toatã
bogãþia slavei (i.e., strãlucirea divinã sau
splendoarea „aprinsã“). Lucrul uimitor este
cã aceastã tainã este descoperitã acum între
Neamuri, deºi în trecut revelaþia specialã a
lui Dumnezeu a fost pentru evrei (Rom. 2:17;
3:1-2; 9:4). Acum cei care „odinioarã“ erau
„depãrtaþi“ au „fost apropiaþi, prin sângele
lui Hristos“ (Ef. 2:13). Celor „fãrã nãdejde ºi
fãrã Dumnezeu în lume“ (Ef. 2:12) li s-a dat
o speranþã glorioasã: Hristos în voi (i.e., în
voi, neevreilor; Col. 1:27). Datoritã „bogãþiei
slavei“ (lit., „bogãþiile care aparþin slavei“),
în credincioºi locuieºte Hristos, nãdejdea
slavei. Astfel ei sunt „în Hristos“ (2 Cor.
5:17; Ef. 1:4), ºi Hristos este în ei (cf. Rom.
8:10; 2 Cor. 13:5). Datoritã lui Hristos, cre-
dincioºii aºteaptã împãrtãºirea gloriei Lui
(Col. 3:4; Rom. 5:2; 8:18, 30; 2 Cor. 4:17;
Gal. 5:5; 1 Pet. 5:10; de asemenea cf. Rom.
8:24).

G. Perfecþiune în Hristos (1:28-29)
1:28-29. Pavel, proclamându-L astfel pe

Hristos care locuieºte acum ºi în credincioºii
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neevrei, „sfãtuia“ (nouthetountes, „consilia“)
ºi „învãþa“ (didaskontes, „instruia“) pe orice
om (cf. 3:16). Fãrã îndoialã, el sfãtuia ºi
instruia din cauza învãþãturilor false despre
Hristos din Colose. El a fãcut aceste lucruri
cu înþelepciune (cf. 4:5-6) pentru cã scopul
lui a fost nu sã-i împingã în braþele ereticilor,
ci sã „înfãþiºeze“ pe orice om, desãvârºit
(teleion, „matur“; cf. Iac. 1:4) în Isus. Pavel
era interesat de soarta credincioºilor, pentru
ca ei sã nu rãmânã copii din punct de vedere
spiritual (cf. 1 Cor. 3:1-2), ci sã devinã maturi
din punct de vedere spiritual (cf. Evr. 5:11-
14). În alte pãrþi Pavel s-a rugat pentru sfin-
þirea completã a credincioºilor (1 Tes. 5:23).
Pavel a predicat „bogãþia“ evangheliei astfel
încât credincioºii sã poatã avea bogãþia vieþii
promisã de Isus (Ioan 10:10). Iatã care era
scopul lui Pavel pentru care ºi-a folosit toatã
puterea datã de Dumnezeu. Dezvoltarea
maturitãþii în credincioºi însemna ca Pavel
sã „lucreze“ (kopiô; muncã obositoare; cf.
1 Cor. 15:10, 58; Gal. 4:11; 1 Tes. 1:3) ºi
chiar sã „lupte“ (agônizomenos; cf. Col. 2:1;
4:12) sau sã agonizeze ca un sportiv în arenã
(cf. 1 Cor. 9:25; 1 Tim. 6:12). Puterea pentru
aceastã luptã venea de la Hristos (cf. Fil.
4:13).

H. Cunoaºtere (înþelepciune) în Hristos 
(2:1-5)
2:1. Munca dragostei lui Pavel (agôna;

luptã; cf. 1:29; 4:12) nu se mãrginea numai
la cei pe care îi cunoºtea personal, ci era pen-
tru toþi cei ce nu mi-au vãzut faþa în trup.
Este un indiciu clar cã nu Pavel a înfiinþat
aceastã bisericã sau alte biserici din valea
Licus. Menþionarea oraºului Laodicea (cf.
4:16) aratã cã erezia s-a rãspândit ºi acolo, cu
toate cã era mai influentã în Colose.

2:2-3. Scopul declarat al lui Pavel a
fost ca sã li se îmbãrbãteze inimile ºi sã fie
uniþi în dragoste. Încrederea ºi convingerea
fermã, împreunã cu unitatea vor duce la o
înþelegere deplinã a adevãrului. Nu existã o
cunoaºtere completã fãrã dedicare moralã.
Bogãþiile plinãtãþii de pricepere (syneseôs,
„discernãmânt“) rezultã din cedarea comple-
tã înaintea lui Dumnezeu. În centrul acestei
priceperi se aflã Hristos. Aceastã capacitate
de cunoaºtere a cãilor lui Dumnezeu le dã
credincioºilor posibilitatea sã-L cunoascã
(epignôsin) pe Hristos pe deplin. Hristos,
taina lui Dumnezeu, Îl descoperã pe Dum-
nezeu omului (cf. Ioan 1:18; Evr. 1:2-3).
Acest lucru se întâmplã, deoarece în El sunt
ascunse (cf. Col. 1:26) toate comorile

înþelepciunii (sophia, cf. 1:9) ºi ale ºtiinþei.
ªtiinþa este înþelegerea adevãrului, iar înþe-
lepciunea este aplicarea ei în viaþã. ªtiinþa
este un mod prudent de a gândi, iar înþelep-
ciunea este un mod prudent de a acþiona.
Ambele se gãsesc în Hristos (cf. Rom. 11:33;
1 Cor. 12:8), a cãrui înþelepciune este o
nebunie pentru lume (1 Cor. 1:21-25), dar
care este puterea lui Dumnezeu prin care un
credincios primeºte „neprihãnire, sfinþire ºi
rãscumpãrare“ (1 Cor. 1:30).

2:4-5. Numai cunoaºterea ºi înþelegerea
deplinã a lui Hristos îl pot ajuta pe un cre-
dincios sã nu fie înºelat prin vorbiri amãgi-
toare (pithanologia, care apare numai aici în
NT, este lit., „vorbire persuasivã“, care folo-
seºte argumente plauzibile, dar false). Ade-
vãrul ºi persuasiunea nu sunt întotdeauna
corelate. Eroarea poate convinge, iar ade-
vãrul poate avea uneori efect constrângãtor.
Totul depinde de faptul dacã omul are între-
gul adevãr ºi o dedicare completã faþã de el.
Din acest motiv, mãcar cã era departe cu
trupul de coloseni, Pavel era foarte mulþumit
de buna rânduialã dintre ei (cf. 1 Cor.
14:40) ºi de tãria (fermitatea, soliditatea)
credinþei lor în Hristos.

I. Îndemn de a trãi în Hristos (2:6-7)
2:6-7. Aceste douã versete încheie seria

argumentelor începutã de Pavel în 1:15.
Argumentele lui Pavel pot fi rezumate dupã
cum urmeazã: Înãlþarea divinã îi aparþine
lui Hristos (1:15-20); în El se gãseºte:
(a) împãcarea cu Dumnezeu (1:21-23),
(b) descoperirea tainei lui Hristos (1:24-27),
(c) desãvârºirea credincioºilor (1:28-29) ºi
(d) instruire (înþelepciune) (2:1-5). De aceea
credincioºii trebuie sã continue sã trãiascã în
El (v. 6-7).

Viaþa creºtinã continuã aºa cum a înce-
put: dupã cum aþi primit pe Hristos Isus,
Domnul, aºa sã ºi umblaþi în El. Pavel le-a
dat acelaºi sfat ºi altor oameni (cf. 2 Cor.
11:4; Gal. 1:6). Deoarece credinþa lor ºi-a în-
suºit în mod decisiv evanghelia apostolilor,
Pavel i-a îndemnat sã nu uite autoritatea ei
divinã îmbrãþiºând sofistica umanã. Având
aceste rãdãcini divine (înrãdãcinaþi… în El)
din trecut, ei pot fi zidiþi în continuare ºi
întãriþi prin („în“, NIV — n.tr.) credinþã.
Dacã vor proceda aºa ei nu vor mai pluti în-
coace ºi încolo duºi de orice vânt de învãþã-
turã (Ef. 4:14). Pe mãsurã ce credincioºii sunt
„zidiþi“ în Hristos, ei devin tot mai mulþumi-
tori ºi „sporesc“ cu mulþumiri cãtre Dum-
nezeu (cf. Col. 1:12).
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II. Polemic: Viaþa mai înaltã în 
Hristos (2:8-23)

Dupã ce i-a îndemnat pe credincioºi sã
continue viaþa creºtinã în Hristos (2:6-7) —
în care se aflã toatã plinãtatea lui Dumnezeu
ºi care a adus o rãscumpãrare completã —
Pavel a condamnat apoi erezia din Colose
care îi abãtea de la Hristos. 

A. „Gnosticismul“ este greºit: divinitatea 
este în Hristos (2:8-10)
2:8. Pavel era preocupat de soarta colo-

senilor, ca sã nu fie „furaþi“ cu filosofia ºi cu
o amãgire deºartã (cf. v. 4). El nu a scris aici
împotriva întregii filozofii, ci împotriva fi-
lozofiei false, aºa cum Biblia vorbeºte ºi
împotriva religiei false (Iac. 1:26). Filozofia
falsã din Colose era „deºartã“ (kençs, „goa-
lã“), o „amãgire“, bazatã pe datina oame-
nilor, nu pe Hristos. Adevãrata filozofie
creºtinã face „orice gând… rob ascultãrii de
Hristos“ (2 Cor. 10:5). Filozofia este dra-
gostea de înþelepciune, dar dacã omul iubeºte
înþelepciunea care nu este Hristos (Suma
întregii înþelepciuni, Col. 2:3) iubeºte un idol
fãrã realitate. Astfel de oameni „învaþã întot-
deauna ºi nu pot ajunge niciodatã la deplina
cunoºtinþã a adevãrului“ (2 Tim. 3:7). Acest
fel de filozofie se bazeazã pe învãþãturile
începãtoare (stoicheia, „principiile elemen-
tare“ sau „spiritele elementare“ [RSV]; cf.
Col. 2:20; Gal. 4:3, 9) ale lumii. Expresia se
poate referi la spiritele rele care inspirã o ast-
fel de erezie ºi asupra cãrora Hristos a trium-
fat (cf. 2 Cor. 4:3-4; Ef. 6:11-12). O astfel de
filozofie este demonicã ºi lumeascã, nu sfân-
tã ºi care duce la asemãnare cu Hristos. Dacã
nu sunt atenþi, credincioºii pot fi înºelaþi de
aceastã filozofie care îi poate „fura“.

2:9. În filozofia bazatã pe logica umanã
zadarnicã nu existã „plinãtate“. Cãci în El
locuieºte trupeºte toatã plinãtatea Dumne-
zeirii. Astfel numai în Hristos omul poate
avea plinãtatea. Fãrã El totul este gol. Aºa
cum a spus filozoful Jean Paul Sartre: „Viaþa
este o himerã goalã pe marea nimicniciei“
(cf. Ecl. 1:14-18). Cuvântul pentru „Dumne-
zeirii“ este theotçtos, un cuvânt puternic
(folosit numai aici în NT) despre esenþa lui
Hristos ca Dumnezeu. Dumnezeirea deplinã a
lui Hristos este totuºi „trupeascã“, adicã ma-
nifestatã în umanitate deplinã (cf. Col. 1:22).
Atât divinitatea cât ºi umanitatea lui Hristos
au fost atacate de aceastã erezie cu tentã
gnosticã. Acei eretici l-au coborât pe Hristos
la nivelul unui înger al cãrui „trup“ era doar

aparent, nu real. Pavel a afirmat aici cã
Hristos este atât Dumnezeu pe deplin cât ºi
om pe deplin (cf. 1 Ioan 4:1-6).

2:10. Pe lângã faptul cã toatã „plinãta-
tea“ (plçrôma) lui Dumnezeu era în Hristos
(v. 9), credincioºii au totul deplin în El. Pli-
nãtatea vieþii lor provine din plinãtatea lui
Hristos. Ei au parte de natura divinã prin
Hristos (2 Pet. 1:4), pentru cã au „primit din
plinãtatea Lui, ºi har dupã har“ (Ioan 1:16).
Acest lucru, desigur, nu înseamnã cã credin-
cioºii devin Dumnezeu, ci doar cã Îi îm-
pãrtãºesc natura. Ei au sau împãrtãºesc
bunãtatea naturii care este El. Ei fac parte
din trupul Lui, El fiind Capul (cf. Col. 1:18)
oricãrei domnii (archçs, „conducãtor“) ºi
stãpâniri (exousias, „putere conducãtoare“)
(cf. 1:16; 2:15) din care fãceau parte ºi acele
forþe care puteau sã-i convingã pe coloseni sã
trãiascã conform lumii ºi nu conform lui
Hristos.

B. Legalismul este greºit: realitatea este în 
Hristos (2:11-17)
2:11-12. Pavel a trecut de la erorile teo-

logice ale învãþãtorilor falºi la erorile lor
practice: de la „gnosticism“ la legalism.
Creºtinii neevrei din Colose nu erau obligaþi
sã se conformeze regulilor ºi reglementãrilor
evreieºti, cum era „tãierea împrejur“. Moti-
vul era cã în Hristos ei au fost tãiaþi împre-
jur. Aceastã „circumcizie“ spiritualã era a lui
Hristos („a fost fãcutã de Hristos“, NIV —
n.tr.), nu a omului. De fapt, era o rãstignire
sau o dezbrãcare a trupului, o circumcizie a
inimii (cf. Rom. 2:29; Ef. 2:11). Trupul pof-
telor firii… pãmânteºti a fost dezbrãcat în
mod decisiv prin moartea ºi învierea lui
Hristos. Ceea ce oamenii au fost în Adam —
pãcãtoºi, decãzuþi ºi corupþi — a fost distrus
de Hristos. Acum „în Hristos“ un credincios
este o fãpturã nouã (2 Cor. 5:17). Având un
nou Cap, un credincios are o autoritate nouã
în viaþa lui, nu Legea lui Moise, ci viaþa lui
Hristos.

Cuvintele în desbrãcarea provin din
substantivul apekdysei („o rupere totalã de
ceva“), care apare numai aici în Noul Tes-
tament. Aceastã dezbrãcare de modul vechi
de viaþã are loc la mântuire, când credincioºii
sunt îngropaþi cu Hristos prin botez (al
Duhului; cf. 1 Cor. 12:13) ºi înviaþi în El la
o viaþã nouã. Îngroparea ºi învierea împreunã
cu Hristos este ilustratã de botez. În botezul
cu apã, scufundarea ilustreazã îngroparea cu
Hristos ºi ieºirea din apã descrie învierea prin
puterea lui Dumnezeu ca sã trãiascã „o viaþã
nouã“ (Rom. 6:4).
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2:13-14. Înainte ca oamenii sã fie elibe-
raþi ca sã poatã trãi aceastã viaþã nouã în
Hristos, ei erau morþi în greºelile ºi în firea
lor pãmânteascã (cf. comentariilor despre
„mãdularele voastre care sunt pe pãmânt“ din
3:5 ºi „omul cel vechi“ din 3:9). Moartea în-
seamnã separare, nu anihilare. Chiar ºi oame-
nii nemântuiþi poartã chipul lui Dumnezeu
(Gen. 9:6; Iac. 3:9), dar ei sunt separaþi de
Dumnezeu. Nu au viaþã spiritualã, dar au
totuºi viaþã umanã. Dar acum Dumnezeu i-a
adus la viaþã împreunã cu Hristos (cf. Ef.
2:1-6). Aceeaºi „putere“ (energeias; cf. lu-
crarea puterii“ din Col. 1:29) care L-a înviat
pe Hristos din morþi (2.12) îi învie ºi pe pãcã-
toºii credincioºi la viaþã spiritualã (v. 13).

Aceastã viaþã nouã a venit când Dumne-
zeu le-a iertat toate greºalele pentru cã a
ºters zapisul cu poruncile lui. Legea scrisã
a lui Dumnezeu, „zapisul cu poruncile lui“,
era „potrivnicã“ oamenilor (cf. Rom. 3:19),
deci acþiona împotriva lor. Dar în Hristos
Legea este împlinitã (Rom. 8:2) ºi nu mai are
putere (Gal. 3:25; Evr. 7:12). Legalismul este
greºit, deoarece credincioºii sunt morþi faþã
de Lege în Hristos. El a împlinit cerinþele ei
în viaþa Lui ºi prin moartea Lui, iar creºtinii
sunt în El.

Zapisul, Legea, era ca un „certificat al
datoriilor“ (NASB). Pentru cã oamenii nu pot
sã respecte Legea, ea este ca un certificat al
datoriilor lor. Deci oamenii, incapabili sã
plãteascã datoria, sunt infractori. Dar Isus a
nimicit aceastã acuzaþie juridicã, acest certi-
ficat al datoriilor, prin moartea Sa. Acþiunea
este prezentatã prin expresia pironindu-l pe
cruce, arãtând cã a plãtit datoria. El a curãþit
trecutul deschizând o nouã paginã în viaþa
credincioºilor. Aºa cum a spus Krishna Ral:
„Isus a luat un trup pentru tine, a luat vino-
vãþia ta, þi-a rupt lanþurile, anulând toatã dato-
ria ta înfricoºãtoare; ºi cum ai putea uita aºa
o dragoste?“

2:15-17. Împlinind cerinþele Legii,
Hristos a desbrãcat domniile ºi stãpânirile
demonice (cf. 1:16; 2:10) ºi a ieºit biruitor
asupra lor (cf. 2 Cor. 2:14). Ca rezultat cre-
dincioºii sunt eliberaþi de aceste puteri rele
care inspirã regulile legaliste legate de hranã
ºi sãrbãtori. Nici un om nu trebuie sã-i jude-
ce cu privire la mâncare sau bãuturã pen-
tru cã ei, creºtinii, sunt eliberaþi de cerinþele
legaliste ale Legii (cum sunt, de exemplu,
cele din Lev. 11:17; Deut. 14). Dumnezeu nu
îi condamnã pe cei care mãnâncã orice (Rom.
14:1-4). De fapt, Dumnezeu spune cã toate
mâncãrurile pot fi consumate pentru cã

„Dumnezeu le-a fãcut sã fie luate cu mulþu-
mire de cãtre cei ce cred ºi cunosc adevãrul“
(1 Tim. 4:3). Învãþãturile care interziceau
acest lucru, a scris Pavel, erau ale „dracilor“
(1 Tim. 4:1), pe care Hristos i-a biruit (Col.
2:15). Aceastã eliberare a credincioºilor se
referã ºi la sãrbãtori, cum ar fi o lunã nouã
sau o zi de Sabat (Gal. 4:10). Cei care îi vor
pe creºtini sub robia Legii fac deosebiri
artificiale între legile „ceremoniale“ ºi cele
„morale“ ºi de aceea spun cã sabatul nu este
anulat. Falsitatea acestei poziþii poate fi
vãzutã din urmãtoarele: (1) Porunca referi-
toare la sabat este singura din cele Zece
Porunci care nu a fost repetatã în Noul Testa-
ment. (2) Primii credincioºi, dupã învierea ºi
manifestarea lui Hristos în ziua de duminicã
(Mar. 16:1; Ioan 20:1), se întâlneau în zilele
de duminicã (Fapte 20:7; 1 Cor. 16:2). (3) Bi-
blia nu face niciunde deosebire între aºa-
numitele legi „ceremoniale“ ºi legi „morale“
(aceastã deosebire nu a fost fãcutã înainte de
secolul al XIII-lea d.Hr.) (4) Acest pasaj din
Coloseni îi condamnã în mod explicit pe cei
care porunceau respectarea sabatului. (5) Aºa
cum spune Pavel, Legea Vechiului Testament
(inclusiv legea referitoare le sabat) era numai
umbra lucrurilor viitoare, dar trupul,
„substanþa“ (sôma, lit., „trupul“) este al lui
Hristos (cf. Evr. 8:5; 10:1). Ceea ce Vechiul
Testament a prezentat ca o umbrã, Hristos a
împlinit (cf. Mat. 5:17; Rom. 8:3-4). O „um-
brã“ (skia)  este numai o imagine aruncatã de
un obiect care îi reprezintã forma. Dupã ce un
om L-a gãsit pe Hristos nu mai trebuie sã
urmeze o umbrã veche.

C. Misticismul este greºit: conducerea este 
numai în Hristos (2:18-19)
2:18. Cei care îi abat pe credincioºi de la

realitatea lui Hristos spre umbra Legii sunt în
pericolul sã li se rãpeascã (sunt „descalifi-
caþi pentru premiu“, NIV — n.tr.) premiul
alergãrii, adicã ei le rãpeau (katabrabeuetô,
„a hotãrî împotriva“; cf. brabeutô din 3:15)
credincioºilor recompensele spirituale. Aºa
cum un arbitru îi descalificã pe concurenþii
care nu respectã traseul, ºi credincioºilor care
se abat de la slujirea cu credincioºie a lui
Hristos li se vor „rãpi“ recompensele din par-
tea Lui (cf. 1 Cor. 3:10-15). Unii eretici care
îi abat pe credincioºi de la slujirea fidelã a
Domnului aveau o smerenie falsã, care este
numai „o formã de evlavie, dar tãgãduindu-i
puterea“ (2 Tim. 3:5), putere care este în
Hristos (Rom. 8:3-4). Aceastã evlavie artifi-
cialã a legaliºtilor era asociatã cu o închinare

Coloseni 2:13-18
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la îngeri pe care Scriptura o interzice (Ex.
20:3-4; cf. Apoc. 22:8-9). De fapt, legalismul
este o învãþãturã inspiratã de îngerii cãzuþi
(1 Tim. 4:1) care aduc oamenii sub „robia
învãþãturilor începãtoare ale lumii“ (sau „spi-
ritelor elementare“, RSV; Gal. 4:3) prin me-
ditaþiile lor mistice. Aceºti mistici legaliºti
se ocupã de lucruri pe care nu le-au vãzut
(„în viziuni“; NIV — n.tr.), lucruri pe care
Pavel le numeºte „zadarnice“ (NIV, eike; cf.
Gal. 3:4). Aceastã expresie a dus ºi la alte
traduceri (COR, KJV), deºi nu sunt prefera-
bile, ºi anume „lucruri pe care nu le-a vãzut“.
Departe de a fi smerit, un astfel de om este
caracterizat de expresia prin gândurile firii
lui pãmânteºti ºi este mândru de viziunile
sale.

2:19. În timp ce un mistic legalist crede
cã misticismul sãu îl aduce în contact cu o
realitate „mai înaltã“, el nu se þine strâns de
Capul (Hristos) care este singurul în mãsurã
sã îi dea viaþã pentru a-ºi primi creºterea pe
care i-o dã Dumnezeu (cf. Ioan 15:1-5).
Adevãrata spiritualitate nu înseamnã confor-
marea faþã de legi (care sunt doar o umbrã),
ci intrarea în contact cu Viaþa (care este rea-
litatea). Fãrã a fi legat în mod vital de Cap,
trupul lui Hristos nu mai poate creºte.
Folosind o imagine paralelã, Isus a spus: „Eu
sunt Viþa, voi sunteþi mlãdiþele. Cine rãmâne
în Mine ºi în cine rãmân Eu aduce multã
roadã; cãci despãrþiþi de Mine nu puteþi face
nimic“ (Ioan 15:5). 

D. Ascetismul este greºit: imunitatea este 
în Hristos (2:20-23)
2:20-21. Legalismul ºi misticismul sunt

însoþite de ascetism. Este poziþia pseudo-spi-
ritualã care se bucurã de regulile refuzului
împlinirii satisfacþiilor fizice. Nu lua, nu
gusta, nu atinge cutare lucru! Aceste inter-
ziceri cresc în intensitate de la a lua unele
lucruri, la atingerea lor. Acelaºi legalism a
fost manifestat în exagerarea Evei: „nici sã
nu vã atingeþi de el, ca sã nu muriþi“ (Gen.
3:3; cf. Gen. 2:16-17). Ascetismul provine
din vinovãþie. Dar Hristos a îndepãrtat toatã
vinovãþia umanã prin moartea Lui (Col. 2:13-
14). Deci, pentru cã credincioºii au murit
împreunã cu Hristos faþã de învãþãturile
începãtoare (stoicheia; cf. comentariilor de
la v. 8) ale lumii, ei nu mai sunt obligaþi (prin
înclinaþiile pãmânteºti) sã le asculte. Numai
cei vii faþã de pãcat (Rom. 6:2-7) trebuie
sã-ºi asculte stãpânul. Caracterul lumesc în-
seamnã a trãi dupã regulile lumii, inclusiv
dupã cele care mimeazã smerenia ºi afirmã cã

sursa lor este angelicã. Spiritualitatea în-
seamnã a trãi conform puterii Duhului în uni-
tate cu Hristos, prin care un credincios a
murit faþã de pãcat. „ªtim bine cã omul nos-
tru cel vechi a fost rãstignit împreunã cu El,
pentru ca trupul pãcatului sã fie desbrãcat de
puterea lui, în aºa fel ca sã nu mai fim robi ai
pãcatului“ (Rom. 6:6).

2:22-23. Ascetismul este un sistem uman
de reguli (deseori scoase din context din Le-
gea lui Dumnezeu) întemeiate pe porunci ºi
învãþãturi omeneºti. Un exemplul al legalis-
mului care persistã în Noul Testament din
Vechiul Testament este porunca circumciziei
pe care a dat-o Dumnezeu evreilor ca semn al
credinþei (Rom. 4:11), dar pe care legaliºtii
au vrut sã o transforme într-o condiþie a haru-
lui (Gal. 2:21). Trãirea dupã aceste lucruri
ale religiei inventate de om are o anume
înfãþiºare de înþelepciune (sophias; cf. Col.
1:9; 2:3; 4:5), dar nu este de nici un preþ
împotriva gâdilãrii firii pãmânteºti. Refu-
zarea satisfacerii dorinþelor trupului nu face
decât sã trezeascã aceste dorinþe, aºa cum ºtiu
foarte bine cei care au încercat sã slãbeascã
respectând un regim alimentar strict. Negli-
jarea trupului, este argumentul lui Pavel, nu
înseamnã hrãnirea spiritului.

III. Spiritual: Viaþa interioarã în 
Hristos (3:1-17)

Cunoscând faptul cã întreaga înþelepciu-
ne este în Hristos (2:1-5) Pavel i-a îndemnat
pe creºtinii coloseni sã rãmânã în El (2:6-7) ºi
sã nu fie înºelaþi de filozofiile inutile (2:8-
10). Deoarece credincioºii sunt identificaþi cu
Hristos, ei nu trebuie sã trãiascã sub legile
evreieºti (2:11-17), pentru cã acest lucru le va
rãpi recompensele (2:18-19). Ei au murit cu
Hristos ºi de aceea nu trebuie sã se supunã
regulilor legaliste (2:20-23).

Mai mult, ei au ºi înviat împreunã cu
Hristos. Deci ei trebuie sã umble dupã lucru-
rile de sus (3:1-4), sã punã în moarte prac-
ticile lumeºti pãcãtoase (3:5-11) ºi sã se
îmbrace cu virtuþile lui Hristos (3:12-17). Cu
alte cuvinte, credincioºii trebuie sã caute va-
lorile spirituale (3:1-4), sã renunþe la pãcatele
vieþii vechi (3:5-11) ºi sã se îmbrace cu vir-
tuþile vieþii noi (3:12-17). Acest lucru va avea
influenþã asupra relaþiilor lor cu alþi membri
ai familiei ºi cu societatea (3:18-4:1).

A. Cãutarea valorilor spirituale (3:1-4)
3:1. Dacã credincioºii nu numai cã au

murit cu Hristos, ci au ºi înviat împreunã cu

Coloseni 2:19-3:1
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Hristos (cf. Rom. 6:8-10; Col. 2:12-13), ei
trebuie sã „umble“ dupã lucrurile de sus.
Acest lucru înseamnã cã vieþile credincioºilor
trebuie sã fie dominate de cer, fiecare obli-
gaþie pãmânteascã fiind îndeplinitã conform
cãlãuzirii cerului. „Sã umblaþi“ (zçteite) în-
seamnã „sã cãutaþi perseverent sau sã vã
strãduiþi“ (cf. Apoc. 9:6; 1 Cor. 7:27). A-ºi
îndrepta atenþia cu toatã hotãrârea asupra „lu-
crurilor de sus“ înseamnã a-L aºeza în centrul
vieþii pe Hristos care ºade la dreapta lui
Dumnezeu (Ps. 110:1; Luca 22:69; Fapte
2:33; 5:31; Rom. 8:34; Ef. 1:20; Evr. 1:3, 13;
8:1; 10:12; 12:2; 1 Pet. 3:22). Acesta este
sediul autoritãþii divine, pentru cã El a învins
forþele rãului ºi ale morþii (Evr. 2:14-15).

3:2. Pavel a mai scris: Gândiþi-vã la
lucrurile de sus, nu la cele de pe pãmânt.
Acest lucru înseamnã concentrarea atenþiei
asupra lucrurilor eterne, nu temporale. „Pen-
tru cã noi nu ne uitãm la lucrurile care se vãd,
ci la cele ce nu se vãd; cãci lucrurile care se
vãd, sunt trecãtoare, pe când cele ce nu se
vãd, sunt veºnice“ (2 Cor. 4:18). Asemãnarea
celor douã porunci din Coloseni 3:1-2 accen-
tueazã impactul lor. „Sã umblaþi dupã lucru-
rile de sus“ este ta ano zçteite ºi „gândiþi-vã
la lucrurile de sus“ este ta anô phroneite.
Prima expresie sugereazã strãduinþa, a doua
concentrarea.

Pavel nu agrea ascetismul acestei lumi;
el l-a condamnat cu puþin timp înainte (2:20-
23). El a spus cã viaþa în aceastã lume va fi
mai bunã dacã este trãitã pe baza unei puteri
de dincolo de lumea aceasta, puterea lui
Hristos cel înviat, înãlþat la cer ºi glorificat.
„Lucrurile… de pe pãmânt“ (ta epi tçs gçs;
aceleaºi cuvinte sunt folosite în v. 5) care tre-
buie evitate sunt morale, nu fizice (cf., imora-
litate, necurãþie, poftã etc., din v. 5). Pavel nu
încuraja un dispreþ gnostic faþã de lucrurile
materiale. Toate lucrurile fizice create de
Dumnezeu, inclusiv trupul ºi sexualitatea,
sunt bune (cf. Gen. 1:27-30; 1 Tim. 4:1-4).
Cu toate acestea, deoarece trupul fizic oferã
ocazia practicãrii lucrurilor firii (morale) (cf.
Rom. 7:4-6), Pavel a avertizat împotriva
iubirii acestor lucruri ºi împotriva pervertirii
scopului lui Dumnezeu pentru ele.

3:3-4. La momentul mântuirii sale, creº-
tinul a murit faþã de tot ce este rãu în „firea
pãmânteascã“, natura pãcãtoasã (Rom. 6:3-8;
Col. 2:11) ºi viaþa lui este acum ascunsã cu
Hristos în Dumnezeu. „Ascunsã“ înseamnã
atât ascundere cât ºi siguranþã; atât invizibi-
litate cât ºi securitate. El nu este încã glorifi-
cat, dar are o poziþie sigurã în Hristos. De

fapt, Hristos este viaþa lui. Hristos a spus cã
El se duce acolo unde lumea nu-L va mai
vedea (Ioan 14:19).

Dar atunci când se va manifesta la Rãpire
(1 Tes. 4:16-18), credincioºii se vor arãta…
împreunã cu El ºi vor fi glorificaþi. Aºa cum
a spus Ioan: „ºtim cã atunci când Se va arãta
El, vom fi ca El; pentru cã Îl vom vedea aºa
cum este“ (i.e., credincioºii vor fi glorificaþi
aºa cum este El glorificat; 1 Ioan 3:2; cf.
1 Cor. 13:12; Col. 1:27). De aceea Pavel a
adãugat direcþii noi în care sã se îndrepte
atenþia credincioºilor: sã priveascã în sus la
domnia lui Hristos din ceruri ºi, de asemenea,
sã priveascã înainte (sã anticipeze) la întoar-
cerea Lui pe nori.

B. Dezbrãcarea de pãcatele vechii vieþi 
(3:5-11)
3:5-6. Ilustraþia lui Pavel se schimbã

acum, trecând de la imaginea morþii ºi vieþii
la imaginea îmbrãcãrii ºi dezbrãcãrii hainelor.
Omorâþi mãdularele voastre care sunt pe
pãmânt. Timpul verbului din greacã al aces-
tei porunci sugereazã o acþiune decisivã, ca ºi
cum Pavel ar fi spus: „Omorâþi-le! Faceþi-o
acum! Faceþi-o pe deplin!“ Desigur cã Dum-
nezeu a fãcut deja acest lucru, dar creºtinii
trebuie sã-l ºtie, sã-l socoteascã adevãrat ºi
sã acþioneze în conformitate cu el (Rom. 6:5-
14). Cu alte cuvinte, ei nu trebuie sã continue
sã trãiascã ca ºi cum ar fi încã robii pãcatului,
pentru cã, în realitate, nu mai sunt robii pãca-
tului. Ei trebuie sã renunþe la modul lor vechi
de viaþã, care provine din natura lor pãmân-
teascã. „Mãdularele voastre care sunt pe pã-
mânt“ traduc expresia greceascã ta mçle ta
epi tçs gçs („membrele de pe pãmânt“). Aces-
tea se deosebesc de „lucrurile de sus“ (Col.
3:1; expresia ta epi tçs ges mai este folositã
ºi în v. 2). Aceste „mãdulare care sunt pe pã-
mânt“ („naturã pãmânteascã“, NIV — n.tr.)
se referã la „firea… pãmânteascã“ (2:13) sau
la „omul cel vechi“ (Ef. 4:22; Col. 3:9). Unii
considerã cã acest lucru se referã la ceea ce
au fost creºtinii înainte de convertire, în timp
ce alþii cred (o concepþie mai plauzibilã) cã se
referã la tendinþele rele din credincioºi, care
se manifestã în prezent (i.e., „naturile lor
vechi“). Chiar dacã prima concepþie este
corectã, efectul este acelaºi: ei nu trebuie sã
trãiascã aºa cum au trãit înainte, pentru cã
sunt fãpturi noi în Hristos (2 Cor. 5:17).

Lista activitãþilor rele care provin din
natura pãmânteascã a omului include: curvia
(porneia, „imoralitate“), necurãþia (o per-
vertire mai mare), patima (pathos, „pasiune

Coloseni 3:2-6
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necontrolabilã“), pofta rea („dorinþe nesãþi-
oase ilegitime“) ºi lãcomia, care este o
închinare la idoli (pentru cã urmãreºte satis-
facþia în lucrurile de jos ºi nu în cele de sus).
Liste asemãnãtoare de pãcate apar des în scri-
erile lui Pavel (Rom. 1:29-31; 1 Cor. 5:11;
6:9; Gal. 5:19-21; Ef. 5:3-5). Pavel a adãugat
cã din pricina acestor lucruri vine mânia
lui Dumnezeu. Verbul „vine“ este traducerea
verbului la timpul prezent erchetai. Acest
lucru sugereazã cã mânia lui Dumnezeu a
început deja (cf. Ioan 3:36). Ea va culmina,
desigur, la pedepsirea finalã a rãului (Rom.
2:5; 2 Tes. 1:7-9).

3:7-9. Deºi colosenii „au trãit“ în aceste
pãcate înainte de a-L cunoaºte pe Hristos,
Pavel le-a poruncit sã nu mai facã acest lucru.
Dar acum lãsaþi-vã de toate aceste lucruri.
Cuvântul „lãsaþi-vã“ (apothesthe) înseamnã
„a se dezbrãca“ ca de o hainã. În sensul lui
etic de aici, el înseamnã „a arunca ca pe o
cãmaºã murdarã“ (cf. Rom. 13:12; Ef. 4:22,
25; Evr. 12:1; Iac. 1:21; 1 Pet. 2:1). În Biblie
comportamentul este asemãnat deseori cu o
hainã (ex., Iov 29:14; Ps. 35:26; Is. 11:5;
Rom. 13:12; 1 Tes. 5:8).

Obiceiurile urâte: mânie… vrãjmãºie…
rãutate… clevetire… vorbele ruºinoase, nu
sunt potrivite unui creºtin. Ele sunt degra-
dante pentru credincioºi (cf. Ef. 4:17, 31).
„Mânia“ (orgçn) este o atitudine cronicã de
mânie mocnitã, în timp ce „vrãjmãºia“ (thy-
mon) este o izbucnire de mânie. Thymos este
tradus „mânie“ (2 Cor. 12:20; Gal. 5:20; Ef.
4:31). „Rãutatea“ (kakian, viciul care se aflã
în spatele mâniei ºi vrãjmãºiei) este interzisã,
aºa cum este ºi „clevetirea“ (blasphçmian,
„invective sau vorbe rele“). „Vorbele ruºi-
noase“ (aischrologian) se referã la vorbe
murdare, usturãtoare. Un creºtin nu trebuie
nici sã „mintã“ (cf. Ef. 4:25) pentru cã a spu-
ne adevãrul este un lucru esenþial pentru ur-
maºii Celui care este „Adevãrul“ (Ioan 14:6).

Minciuna ºi toate celelalte vicii nu sunt
potrivite unui creºtin, pentru cã la mântuire el
s-a dezbrãcat de omul cel vechi (i.e., modul
vechi pãcãtos de viaþã, caracteristic celor
neregeneraþi; Col. 2.11, 13a) cu faptele lui
(cf. aþi „murit“ din 2:20; 3:3).

3:10. Un creºtin trebuie sã se „îmbrace“
(cf. v. 12) cu omul cel nou (noul mod de via-
þã sau noua atitudine). De aceea comportarea
lui trebuie sã fie conformã noii lui poziþii.
„Omul cel nou“ are nevoie de o înnoire per-
manentã sau de o împrospãtare — care se
înnoieºte — pentru a fi victorios împotriva
pãcatului. Pavel a exprimat aceastã idee a

înnoirii permanente în 2 Corinteni 4:16
(„chiar dacã omul nostru de afarã se trece,
totuºi omul nostru dinãuntru se înnoieºte din
zi în zi“); în Romani 12:2 („sã nu vã potriviþi
chipului veacului acestuia, ci sã vã prefaceþi,
prin înnoirea minþii voastre“); ºi în Efeseni
4:23 („sã vã înnoiþi în duhul minþii voastre“).

Aceastã înnoire a omului cel nou este
spre cunoºtinþã (eis epignôsin; cf. Col. 1:9;
2:2). Ea are loc atunci când un credincios
ajunge la o cunoaºtere ºi o pãrtãºie personalã
ºi profundã a lui Hristos. Iar înnoirea este du-
pã (kat’, „conform cu“) chipul Celui ce l-a
fãcut; scopul ei este sã îi facã pe credincioºi
ca El, pentru cã „omul cel nou [a fost] fãcut
dupã chipul lui Dumnezeu“ (Ef. 4:24). Adam
a fost creat dupã chipul lui Dumnezeu (Gen.
1:27) care includea o asemãnare moralã ºi
intelectualã cu Dumnezeu. Cu toate cã aceas-
tã imagine nu a fost eliminatã (doar pusã în
umbrã) de cãderea în pãcat (Gen. 9:6; Iac.
3:9), ea a fost degradatã ºi trebuie sã fie res-
tauratã ºi înnoitã. Creºtinii devin tot mai
asemãnãtori cu Domnul pe mãsurã ce îºi
înnoiesc natura nouã, cedând în faþa lucrãrii
de sfinþire a Duhului Sfânt. Iar prin înviere
credincioºii „dupã cum… [au] purtat chipul
celui pãmântesc, tot aºa… [vor] purta ºi chi-
pul Celui ceresc“ (1 Cor. 15:49). Apoi resta-
urarea chipului lui Dumnezeu se va încheia,
fiind completã, pentru cã „vom fi ca El“
(1 Ioan 3:2).

3:11. În Hristos deosebirile sunt îndepãr-
tate. Printre acestea se numãrã: deosebirile
naþionale (nici Grec, nici Iudeu; evreii îi
numeau pe toþi cei din afara religiei lor greci;
cf. Gal. 3:28); deosebirile religioase (nici
tãiere împrejur, nici netãiere împrejur);
deosebirile culturale (orice om strãin de cul-
tura greacã era Barbar, iar un Schit era un
nomad sãlbatic); ºi deosebirile economice
sau sociale (nici rob, nici slobod). Dacã un
grec, o persoanã necircumcisã, un barbar, un
schit, sau un sclav devenea credincios, el era
„o fãpturã nouã“ (2 Cor. 5:17), „omul cel
nou“ (Col. 3:10), tot aºa cum devenea creºtin
un evreu sau un om liber. Astfel Hristos este
totul ºi în toþi. Adicã, deosebirile umane
obiºnuite sunt anulate ºi transfigurate prin
unirea cu Hristos. 

Toate barierele sunt distruse în Hristos ºi
toþi credincioºii sunt creaþi „cu adevãrat
egali“. De aceea se aºteaptã ca fiecare cre-
dincios, indiferent de naþionalitatea, fosta lui
religie, culturã sau statut economic, sã
renunþe la practicile lui vechi pãcãtoase ºi sã
trãiascã conform „omului cel nou“.
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C. Îmbrãcarea cu virtuþile noii vieþi 
(3:12-17)
Datoritã vieþilor lor noi în Hristos, toþi

credincioºii sunt chemaþi sã se îmbrace cu
virtuþi, lãsând pacea lui Hristos sã conducã în
inimile lor. Cuvântul Lui trebuie sã locuiascã
din belºug în ei, ºi ei trebuie sã facã totul în
numele Domnului Isus.

3:12. Pavel i-a chemat din nou pe cre-
dincioºi sã întreprindã o acþiune decisivã:
îmbrãcaþi-vã (endysasthe). Deoarece s-au
„îmbrãcat cu omul cel nou“ (v. 10), ei trebuie
sã trãiascã dupã poziþia lor, având atributele
ºi atitudinile adecvate. În versetele 8-9 Pavel
a enumerat ºase vicii (mânia, vrãjmãºia, rãu-
tatea, clevetirea, vorbele ruºinoase ºi minciu-
na). Acum, spre deosebire de aceste vicii,
creºtinii — ca niºte aleºi ai lui Dumnezeu
(cf. Rom. 8:33; Tit 1:1), sfinþi („puºi de o
parte pentru Dumnezeu“; cf. Col. 1:2) ºi prea
iubiþi (cf. Rom. 5:8; 1 Ioan 4:9-11, 19) —
trebuie sã aibã mai multe virtuþi. Printre
acestea se numãrã o inimã plinã de îndurare
(splanchna oiktirmou, lit., „simpatie tandrã
sau compasiune din inimã“ — o expresie
neobiºnuit de tandrã; în Fil. 2:1 Pavel a unit
aceste douã substantive prin „ºi“ (NIV), cu
bunãtate (bunãvoinþã în acþiune; cf. 2 Cor.
6:6), cu smerenie (o atitudine umilã faþã de
Dumnezeu; cf. Fil. 2:3; 1 Pet. 5:5), cu blân-
deþã (prautçta), o atitudine smeritã faþã de
alþii ºi cu îndelungã rãbdare (makrothymi-
an, stãpânire de sine, o reacþie liniºtitã în faþa
provocãrilor; cf. Col. 1:11). Ultimele trei din-
tre acestea sunt menþionate în greacã în ace-
eaºi ordine în Efeseni 4:2; iar în Galateni
5:22-23 textul grecesc include trei dintre ele:
îndelunga rãbdare, bunãtatea ºi blândeþea.

3:13. Mai mult, credincioºii trebuie sã se
„îngãduie“ unii pe alþii (i.e., „a se suporta
unii pe alþii“) cu atitudinile menþionate mai
înainte. De asemenea, ei trebuie sã se „ierte“
unul pe altul, dacã unul are pricinã sã se
plângã de altul. Cum? Iertând aºa cum i-a
iertat Hristos, cu har ºi cu toatã libertatea
(Ef. 4:32). Resentimentele ºi nemulþumirile
nu îºi au locul în viaþa creºtinului, pentru
cã ele pot duce la pãcatele menþionate în
Coloseni 3:8-9.

3:14. Dar mai presus de toate aceste
virtuþi, creºtinii ar trebui sã se „îmbrace“ cu
dragostea. Aºa cum a scris Pavel în altã par-
te, „cea mai mare dintre ele este dragostea“
(1 Cor. 13:13). În catalogul virtuþilor, dragos-
tea trebuie sã fie coperta, pentru cã este de o
importanþã supremã ºi pentru cã este legãtura

perfectã, prin care creºtinii „alcãtuiesc“ un
singur trup.

3:15. Credincioºii trebuie de asemenea sã
permitã „pãcii“ lui Hristos sã stãpâneascã în
inimile lor, pentru cã ei sunt chemaþi la pace,
fiind mãdularele unui singur trup. Cu cât sunt
mai apropiaþi credincioºii de Hristos (ºi cu
cât sunt mai asemãnãtori cu El), cu atât sunt
mai apropiaþi unii de alþii. În relaþii interu-
mane „pacea“ (liniºtea transcendentã, dãruitã
de Dumnezeu) trebuie sã stãpâneascã
(brabeuetô, „a arbitra, a decide în orice dez-
batere“; un cuvânt folosit numai aici în NT;
cf. katabrabeuetô, „a decide împotrivã“;
2:18). Urmaºii lui Hristos care s-au îmbrãcat
cu virtuþile prezentate de Pavel (3:12-14),
sunt preocupaþi ca în fiecare situaþie sã fie
arbitraþi de pacea Lui, nu de certurile lor. De
asemenea, creºtinii trebuie sã fie recunoscã-
tori (cf. Fil. 4:6; Col. 1:12; 3:16-17; 4:2;
1 Tes. 5:18). O atitudine de recunoºtinþã con-
tribuie la o stare de liniºte spiritualã, în timp
ce nemulþumirile duc la o stare de iritare.

3:16. Noua viaþã pe care trebuie sã o
„îmbrace“ creºtinii este una în care cuvântul
lui Hristos locuieºte din belºug. Cuvintele
lui Hristos au fost consemnate de apostolii
cãlãuziþi de Duhul (cf. Ioan 14:26; 16:13;
20:31). Cuvintele Bibliei, Cuvântul scris al
lui Dumnezeu, trebuie sã locuiascã în cre-
dincioºi. Acest lucru se realizeazã prin
studiu, meditaþie ºi aplicarea Cuvântului.
Atunci când cuvintele lui Hristos devin o
parte din natura credinciosului, ele izvorãsc
în mod natural ºi zilnic în psalmi (cântece
din cartea Psalmilor), în cântãri de laudã
(alte cântece de laudã) ºi în cântãri duhov-
niceºti (spre deosebire de odele laice) cu
mulþumire (en tç chariti; lit., „în har“).
Acest lucru poate însemna fie (a) harul lui
Dumnezeu, (b) cântarea cu graþie a cânte-
celor creºtine, sau (c) mulþumiri creºtine. Aºa
cum este sugerat de traducerea NIV, al treilea
sens este mai plauzibil. Acest mod de a cânta
nu este pentru satisfacþia proprie sau a altora,
ci pentru a-L lãuda pe Dumnezeu. Prin acest
mod de viaþã plin de Duhul (cf. Ef. 5:18-19),
creºtinii se pot „învãþa“ (instrui) ºi „sfãtui“
(îndemna) unii pe alþii (Col. 3.16; cf. „sfãtu-
im… ºi învãþãm“ din 1:28) dacã o fac cu
toatã înþelepciunea (sophia; cf 1:9; 2:3;
4:5) ºi nu fãrã tact (cf. Gal. 6:1).

3:17. Orice face un creºtin (cf. v. 23) —
pentru cã nu existã o separare între sacru ºi
laic în ochii lui Dumnezeu; El este Suveran
peste toate lucrurile — cu cuvântul sau cu
fapta (cu buzele sau cu viaþa) trebuie sã facã
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în Numele Domnului Isus (i.e., pentru glo-
ria Sa; cf. 1 Cor. 10:31) ºi cu o atitudine de
mulþumire (cf. Fil. 4:6; 1 Tes. 5:18). Pavel a
menþionat mulþumirea de trei ori în trei ver-
sete: „fiþi recunoscãtori“ (3:15), „cântând lui
Dumnezeu cu mulþumire“ (v. 16) ºi mulþu-
miþi… lui Dumnezeu Tatãl (v. 17).

IV. Practic: Viaþa exterioarã în 
Hristos (3:18-4:18)

În aceastã ultimã secþiune Pavel s-a ocu-
pat de relaþiile interumane care trebuie influ-
enþate de poziþia credinciosului în Hristos. În
primul rând, el i-a îndemnat pe toþi membrii
familiilor umane sã se perfecþioneze (sã se
maturizeze) în viaþa particularã (soþiile, soþii,
copii, taþii, sclavii, stãpânii; 3:18-4:1). Apoi
el le-a amintit credincioºilor sã-ºi perfecþio-
neze vieþile publice (4:5-6). Dupã aceea el
le-a împãrtãºit preocuparea lui pentru perfec-
þionarea vieþilor personale ale tuturor credin-
cioºilor coloseni (4:7-18).

A. Perfecþionarea vieþii particulare 
(3:18-4:1)
Conform temei Epistolei cãtre Coloseni,

maturitatea în Hristos (1:28), Pavel i-a în-
demnat pe credincioºi sã se maturizeze în
privinþa relaþiilor lor private din familie.

3:18. Nevestelor li se spune sã fie supu-
se bãrbaþilor, bãrbatul fiind capul nevestei.
Aceastã poruncã nu a fost valabilã numai
pentru vremea lui Pavel, lucru evident din
douã motive date de el în alte pãrþi: (1) ordi-
nea creaþiei (bãrbatul a fost creat primul;
1 Tim. 2:13; (2) ordinea din Dumnezeire
(Hristos se supune Tatãlui; 1 Cor. 11:3). Su-
punerea sau subordonarea nu înseamnã infe-
rioritate; înseamnã doar cã soþul, nu soþia,
este capul familiei. Dacã el poate fi numit
„preºedinte“, ea este „vicepreºedinte“.

Bineînþeles cã existã limite morale în
supunere; ea este numai în Domnul. La fel
cum ascultarea de conducerea politicã este
poruncitã (Rom. 13:1; Tit 3:1; 1 Pet. 2:13),
dar numai dacã aceastã conducere îºi asumã
locul destinat ei sub autoritatea lui Dumnezeu
(Ex. 1; Dan. 3; 6), ºi supunerea soþiei faþã de
soþul ei este numai „în Domnul“. Acest lucru
înseamnã cã ea nu este obligatã sã urmeze
conducerea soþului ei, dacã intrã în conflict
cu poruncile scripturale.

3:19. Bãrbaþilor li se spune cã respon-
sabilitatea lor este sã-ºi „iubeascã“ nevestele
(la fel cum Hristos a iubit Biserica; Ef. 5:28-
29). Deci ei trebuie sã-ºi exercite conducerea

cu dragoste, nu sã domine ca niºte dictatori.
Poate cã soþii trebuie sã-ºi aminteascã sã fie
tandri ºi sã iubeascã la fel de mult sau mai
mult decât trebuie sã-ºi aminteascã soþiile sã
nu uzurpeze autoritatea soþilor lor. Asumarea
unei autoritãþi absolute va amãrî sufletul
soþiei, în loc sã-l umple de iubire. Cuvintele
nu þineþi necaz traduce pikrainesthe, a cãrui
traducere literalã este „a face amar“. (Un
cuvânt diferit este folosit în Col. 3:21; vezi
comentariile de acolo.) Soþiile, ca florile tan-
dre ºi sensibile (cf. 1 Pet. 3:7), se pot ofili sub
o dominaþie autoritarã, dar pot înflori dacã
sunt îngrijite cu dragoste. Deci într-o cãsnicie
maturã soþul exercitã o grijã plinã de compa-
siune, ºi soþia reacþioneazã prin supunere de
bunã voie conducerii lui pline de dragoste.

3:20. Copii, ascultaþi de pãrinþii voºtri
în toate lucrurile. Neascultarea de pãrinþi
este desemnatã de Vechiul Testament ca rebe-
liune împotriva lui Dumnezeu ºi era pedepsitã
cu severitate (Ex. 21:17; Lev. 20:9). Isus a
dat un exemplu copiilor, ascultând de Iosif ºi
de mama Lui, Maria (Luca 2:51). Ascultarea
de pãrinþi place Domnului. Acest lucru nu
înseamnã cã ascultarea de pãrinþi câºtigã
mântuirea unui copil, ci cã ascultarea reflectã
planul lui Dumnezeu pentru familie. Aºa cum
a scris Pavel în altã parte „este drept“ (dika-
ion, „drept„ sau „potrivit“) pentru copii sã-ºi
asculte pãrinþii (Ef. 6:1).

3:21. Pãrinþilor (în NIV apare „taþilor“,
dar porunca se adreseazã ºi mamelor; cf.
Prov. 1:8; 6:20) li se spune sã nu abuzeze de
aceastã ascultare ºi sã-i „întãrâte“ (erethizete,
„a provoca“ sau „a irita“) pe copiii lor prin-
tr-o agitare continuã ºi cerinþe nerezonabile.
Pavel a scris: „Pãrinþilor, nu întãrâtaþi (paror-
gizete) la mânie pe copiii voºtri“ (Ef. 6:4).
Acest lucru îi va descuraja. Lãudarea lor pen-
tru faptele bune, în loc de criticarea lor per-
manentã va duce, împreunã cu aplicarea cu
dragoste a disciplinei (cf. Evr. 12:7), la creº-
terea lor „în mustrarea ºi învãþãtura Domnu-
lui“ (Ef. 6:4). 

3:22-25. Robilor li se spune: ascultaþi
(acelaºi cuvânt este adresat copiilor în v. 20)
pe stãpânii voºtri pãmânteºti. „Pãmânteºti“
este literal „dupã trup“; numai Hristos este
stãpânul spiritelor sclavilor credincioºi.
Aceastã ascultare trebuie sã fie însoþitã de
curãþie de inimã, nu numai când stãpânii lor
îi urmãresc sau atunci când doresc sã placã
oamenilor. De asemenea sclavii trebuie sã lu-
creze temându-se de Domnul. Lucrând con-
ºtient de caracterul ºi prezenþa lui Dumnezeu,
munca devine demnã, chiar dacã este fãcutã

Coloseni 3:18-25

675

COLOSENI.QXD  04.01.2005  22:28  Page 675



de sclavi. Orice lucru îl vor face sclavii (cf.
v. 17), ei trebuie sã îl facã din toatã inima
(lit., „din suflet, i.e., cu sinceritate ºi din in-
terior, nu de ochii oamenilor) ºi ca pentru
Domnul, nu ca pentru oameni. Deºi sclavia
era, desigur, indezirabilã, scopul lui Pavel
nu era restructurarea instituþiilor sociale (cf.
1 Cor. 7:17-24). Principiile din Coloseni
3:22-25 pentru sclavii creºtini pot fi aplicate
astãzi angajaþilor creºtini. Dacã mai mulþi
angajaþi creºtini de astãzi ºi-ar sluji angaja-
torii cu o preocupare sincerã ca ºi cum L-ar
sluji pe Dumnezeu, calitatea ºi productivi-
tatea ar creºte foarte mult. Voi slujiþi Dom-
nului Hristos se adreseazã tuturor creºtinilor.
(Este singurul loc din NT în care este folosit
termenul „Domnului Hristos“.) În definitiv,
în ziua cea mare de „salariu“ (rãsplata mo-
ºtenirii) acesta este primit de la Domnul (cf.
2 Cor. 5:10). El va judeca fãrã a avea în ve-
dere faþa omului (cf. Rom. 2:9; Ef. 6:9),
adicã dreptatea va fi totalã, cei care au fãcut
rãul vor fi pedepsiþi, iar cei care L-au slujit
vor fi recompensaþi.

În aceste versete (Col. 3:22-25) Pavel a
vorbit mult despre motivele, atitudinile ºi
comportamentul sclavilor creºtini. Aceste
instrucþiuni erau remarcabile într-o societate
în care existau stãpâni ºi sclavi.

4:1. Pe de altã parte, stãpânilor li se spu-
ne: daþi („oferiþi-le grijã deliberatã“) robilor
voºtri ce le datoraþi („ce este drept“, NIV —
n.tr.; dikaion) ºi ce li se cuvine (isotçta,
„echitabil“). În cele din urmã, stãpânii înºiºi
sunt rãspunzãtori înaintea Domnului, care
este Stãpân în cer ºi care îi trateazã în mod
drept. Dacã angajatorii de astãzi, care nu mai
au sclavi, ar manifesta aceeaºi compasiune ºi
grijã imparþialã faþã de angajaþii lor, cu sigu-
ranþã cã motivaþia angajaþilor de a munci ar
creºte foarte mult.

B. Perfecþionarea vieþii de rugãciune 
(4:2-4)
4:2. Pavel nu numai cã avea o viaþã

maturã de rugãciune (cf. 1:3-12), ci le-a re-
comandat-o ºi tuturor credincioºilor. Lor le
spune: stãruiþi (lit., „perseveraþi, continuaþi“;
cf. Rom. 12:12) în rugãciune. Rugãciunea nu
este un lux spiritual, ci este esenþialã pentru
creºtere. Rugãciunea — la fel de vitalã pentru
sãnãtatea spiritualã a omului ca ºi respiraþia
pentru sãnãtatea fizicã — trebuie sã fie per-
manentã (1 Tes. 5:17), nu ocazionalã.
Creºtinul trebuie sã „vegheze“ („sã fie atent,
alert“) în rugãciunile sale ca sã nu îi amor-
þeascã simþurile spirituale din cauza faptului

cã este atent la lume (Mat. 24:42; Fapte
20:31; 1 Cor. 16:13; 1 Tes. 5:6) ºi/sau din
cauza capcanelor Diavolului (Ef. 6:16; 1 Pet.
5:8). Rugãciunea trebuie întotdeauna însoþitã
de mulþumiri (Fil. 4.6; Col. 1:12; 3:16-17;
1 Tes. 5:18), pentru cã ea este atitudinea po-
trivitã a credinciosului înaintea lui Dumne-
zeu (cf. Rom. 1:21).

4:3-4. Rugaþi-vã tot odatã ºi pentru noi
a fost o cerere a lui Pavel fãcutã des cititorilor
sãi (Rom. 15:30; Ef. 6:19; 1 Tes. 5:25; 2 Tes.
3:1). Cererea lui nu era egoistã; rugãciunea
lui era sã i se deschidã o uºã pentru Cuvânt
(cf. 1 Cor. 16:9; 2 Cor. 2:12) prin care el sã
poatã vesti taina lui Hristos (cf. Ef. 3:4;
6:19; Col. 1:26-27; 2:2), pentru care se afla
în lanþuri (cf. Fil. 1:7, 13-14, 16; Col. 4:18;
Filim. 1, 9-10, 13). El a dorit nu numai sã
aibã ocazia de a predica, ci sã poatã predica
cu toatã claritatea: ca s-o fac cunoscut aºa
cum trebuie sã vorbesc despre ea (i.e., „aºa
cum sunt obligat sã o fac“; cf. Rom. 1:14-15).

C. Perfecþionarea vieþii publice (4:5-6)
4:5-6. Plenitudinea sau perfecþiunea în

Hristos cuprinde nu numai viaþa particularã a
creºtinului (ºi viaþa lui de rugãciune), ci ºi
viaþa lui publicã. Pentru a îmbunãtãþi aceastã
dimensiune a vieþii în Hristos, Pavel le-a spus
credincioºilor: Purtaþi-vã cu înþelepciune.
Aceastã înþelepciune (sophia; cf. 1:9, 28;
3:16), care este a lui Dumnezeu, nu a omului
(cf. Iac. 3:13, 17) trebuie sã fie evidentã pen-
tru cei de afarã, adicã pentru cei care nu
aparþin comunitãþii credincioºilor (cf. 1 Cor.
5:12; 1 Tes. 4:12; 1 Tim. 3:7). De asemenea,
cititorilor lui Pavel li s-a mai spus: rãscum-
pãraþi vremea (exagorazomenoi). Ei trebuie
sã fie gata „la timp ºi ne la timp“ (2 Tim. 4:2)
pentru a-L proclama pe Hristos. În plus,
vorbirea (logos, „cuvânt, discurs, vorbire“)
lor trebuia sã fie totdeauna cu (lit., „în“) har
(cu bunãvoinþã, plãcutã; cf. Col. 3:8-9) ºi
dreasã cu sare (i.e., purã ºi penetrantã; cf.
4:6). Astfel ei puteau „rãspunde“ fiecãruia
care îi întreba despre „nãdejdea“ lor (1 Pet.
3:15). 

D. Perfecþionarea vieþii personale (4:7-17)
Pavel a dat un exemplu pentru relaþiile

interumane mature. Pe lângã faptul cã ºi-a
amintit prietenii ºi tovarãºii, el a exprimat o
grijã sincerã faþã de ei.

4:7-8. Tihic (un conducãtor în bisericã ºi
purtãtorul acestei epistole) era fratele prea
iubit ºi slujitorul credincios (cf. Ef. 6:21),
tovarãºul lui Pavel de slujbã. El era din

Coloseni 4:1-8
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provincia Asia (Fapte 20:4) ºi a fost menþio-
nat de Pavel ºi în 2 Timotei 4:12 ºi în Tit
3:12. Pavel l-a trimis înadins la Colose pen-
tru a-i informa pe ei despre starea lui ºi ca sã
le mângâie inimile.

4:9. Onisim (un sclav al lui Filimon care
s-a convertit) era de asemenea fratele cre-
dincios ºi prea iubit (cf. Filim. 16) al lui
Pavel ºi un locuitor al oraºului Colose: este
dintr-ai voºtri (cf. Col. 4:12). El urma sã-l
însoþeascã pe Tihic ºi sã le vorbeascã despre
circumstanþele în care se gãsea Pavel.

4:10. Aristarh era un tesalonicean care
l-a însoþit pe Pavel în a treia sa cãlãtorie
misionarã (Fapte 19:29; 20:4; 27:2). Fiind
tovarãºul… de temniþã al lui Pavel înseam-
nã fie cã Aristarh l-a îngrijit pe Pavel, fie, mai
probabil, cã a fost încarcerat împreunã cu el
(poate cã tot datoritã predicãrii evangheliei).
Pavel l-a numit ºi pe el un tovarãº de slujbã
(Filim. 24).

Marcu, vãrul lui Barnaba, era un tova-
rãº al lui Pavel în prima sa cãlãtorie misiona-
rã (Fapte 12:25). Mai târziu a lucrat cu Petru
(„fiul meu“; 1 Pet. 5:13; cf. Fapte 12:12-13).
Cu toate cã Marcu l-a pãrãsit pe Pavel în
prima cãlãtorie misionarã (Fapte 15:37-39),
Pavel l-a recomandat aici (cf. Filim. 24) aºa
cum a fãcut ºi mai târziu (2 Tim. 4:11).

4:11. Isus era un nume evreiesc obiºnuit.
Acest tovarãº al lui Pavel mai era zis ºi Iust
(„drept“), de asemenea un nume comun
(Fapte 1:23; 18:7). Aceºti trei oameni, Aris-
tarh, Marcu ºi Iust, erau evrei (din numãrul
celor tãiaþi împrejur) fie prin naºtere, fie
prin convertire (prozelitism). Aceºti trei oa-
meni au lucrat împreunã cu Pavel pentru
Împãrãþia lui Dumnezeu, mângâindu-l ºi
consolându-l pe Pavel prin loialitatea lor
plinã de dragoste. Cuvântul mângâiere este
neobiºnuitul termen parçgoria („uºurare“,
consolare“) gãsit numai aici în Noul Testa-
ment.

4:12-13. Epafra, ca ºi Onisim (v. 9) era
un colosean (este dintr-ai voºtri), iar Pavel
l-a prezentat drept rob al lui Hristos care
totdeauna se luptã (agônizomenos; cf. 1:29)
pentru coloseni în rugãciunile sale (ca ºi
Iacov care s-a luptat cu un înger; Gen. 32).
Dorinþa lui era ca ei sã „stãruie“ în voia lui
Dumnezeu, fiind desãvârºiþi (teleioi) ºi de-
plin încredinþaþi (Rom. 4:21; 14:5). Aceste
cuvinte se încadreazã în tema principalã din
Coloseni: credincioºii sã fie maturi, desãvâr-
ºiþi în Hristos. Epafra era atât de stãruitor în
rugãciunile sale încât Pavel spune cã avea o
mare râvnã (lit., „are mare durere“; ponon,
„durere sau întristare profundã“ este folosit

numai aici ºi în Apoc. 16:10-11). Munca lui
era marcatã de durere pentru toþi credincioºii
din valea Licus, cei din Colose, din Laodicea
ºi din Ierapole (vezi locul acestor oraºe de pe
harta dintre Fapte ºi Rom.).

4:14. Luca, doctorul ºi prietenul prea
iubit al lui Pavel, a rãmas lângã el nu numai
la prima sa încarcerare, ci ºi în cea ulterioarã,
atunci când Dima (aici încã alãturi de Pavel)
l-a pãrãsit pe Pavel (2 Tim. 4:10). Luca este
autorul celei de-a treia evanghelii ºi a cãrþii
Faptele Apostolilor (cf. Fapte 1:1). Prin tra-
diþie el era unul dintre cei 72 (Luca 10:1, în
NIV, dar în COR apare 70, deosebirea dato-
rându-se diferenþelor din ms. gr. — n.tr.).
Unii mai sugereazã ºi faptul cã el a fost uce-
nicul anonim de pe drumul Emausului (Luca
24:13). Deoarece singurii „din numãrul celor
tãiaþi împrejur“ erau Aristarh, Marcu ºi Isus
(Iust), Luca a fost probabil neevreu.

4:15. Pavel a cerut ca salutãrile sale sã
fie transmise ºi fraþilor din Laodicea, ºi lui
Nimfa, ºi Bisericii din casa lui. Bisericile
se întâlneau în case, lucru obiºnuit înainte de
existenþa clãdirilor (Rom. 16:5; 1 Cor. 16:19;
Filim. 2).

4:16. Pavel a cerut un schimb de epis-
tole; dupã ce vor citi Coloseni, ei trebuia
sã trimitã epistola la Laodicea, iar epistola
care… va veni din Laodicea… sã o citiþi.
Aceastã „Epistolã cãtre Laodiceni“ poate fi
Epistola cãtre Efeseni, care a fost scrisã în
aceeaºi perioadã ºi trimisã în împrejurimi.

4:17. Arhip, probabil fiul lui Filimon
(cf. Filim. 2), lucra în Colose, probabil în
absenþa lui Epafra. Pavel i-a îndemnat pe
cititorii lui sã-i „spunã“ lui Arhip: Ia seama
(blepe, „fii atent“ la pericole) sã împlineºti
bine slujba (lit., „lucrarea“) pe care þi-a
dat-o Dumnezeu. Oricare a fost problema lui,
el nu-ºi îndeplinea lucrarea. Este un alt exem-
plu al grijii lui Pavel pentru coloseni ca ei sã
fie desãvârºiþi în Hristos.

E. Salutãri (4:18)
4:18. Aºa cum era obiceiul lui Pavel, ºi

semnul autenticitãþii epistolelor lui, el a sem-
nat urarea de sãnãtate… cu mâna lui (cf.
1 Cor. 16:21; Gal. 6:11; 2 Tes. 3:17; Filim.
19). Apoi le-a cerut cititorilor sã „îºi aducã
aminte“ (sprijinindu-l în rugãciune) de întem-
niþarea lui (lanþurile lui; cf. Col. 4:3). Aºa
cum este cazul cu multe din epistolele sale,
încheierea ei a fost o binecuvântare, o rugã-
ciune ca harul lui Dumnezeu (cf. 1:2) sã fie
cu ei (vezi tabelul cu „Binecuvântãrile lui
Pavel de la încheierea epistolelor sale“ de la
Rom. 16:20).

Coloseni 4:9-18
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INTRODUCERE

Oraºul Tesalonic. Oraºul Tesalonic a înflorit
timp de sute de ani, parþial datoritã locului
sãu ideal. Era situat pe þãrmul ospitalier din
Golful Termaic la nord vestul Mãrii Egee. În
vremea apostolului Pavel, era portul principal
al provinciei romane Macedonia. Tesa-
lonicul era, împreunã cu Efesul ºi Corintul
unul dintre porturile principale ale Ahaiei ºi
Asiei, un mare centru portuar.

Tesalonicul s-a bucurat de asemenea de
un alt avantaj. Drumul Egnatian, principalul
drum roman dintre Roma ºi Orient prin
Bizanþ (Istanbulul modern), trecea prin oraº.
Acest lucru a permis Tesalonicului sã aibã
contact direct cu multe oraºe importante atât
pe uscat cât ºi pe mare. Era unul dintre cele
mai importante centre din vremea lui Pavel,
cu o poziþie strategicã, atât din punct de
vedere politic cât ºi militar.

Estimãrile numãrului de locuitori din
Tesalonic ajung pânã la 200.000 de oameni
(Everett F. Harrison, Introduction to the New
Testament, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
Publishing Co., 1964, p. 245). Cei mai mulþi
dintre locuitorii oraºului erau greci, dar locu-
iau ºi mulþi romani acolo. În oraº se mai aflau
evrei ºi orientali. Oriunde înflorea comerþul
în lumea anticã, acolo puteai gãsi comercianþi
evrei. Sinagoga evreiascã din Tesalonic era
foarte influentã; mulþi prozeliþi greci au fost
prezenþi la predica lui Pavel de aici (Fapte
17:4).

Prima Epistolã cãtre Tesaloniceni reflectã
climatul moral al oraºului. Religia greceascã
pãgânã a celui mai mare segment al popu-
laþiei a produs multe forme de imoralitate,
dar a stârnit ºi setea dupã adevãrata realitate
spiritualã. Standardele înalte ale iudaismului
i-au atras spre sinagogã pe grecii, romanii ºi
orientalii deziluzionaþi.

Tesalonicul a fost construit de Casandru
în 315 î.Hr. lângã locul unui alt oraº antic,
Terma, numit astfel dupã izvoarele calde din
zonã. El a ales acest loc datoritã poziþiei lui
foarte bune ºi a numit oraºul dupã numele

soþiei sale, Tesalonica, care a fost sora vitregã
a lui Alexandru cel Mare. Casandru a fost un
general grec al lui Alexandru.

Dupã mulþi ani, când romanii au cucerit
regiunea (168 î.Hr.), ei au împãrþit Macedonia
în patru districte ºi au numit Tesalonicul capi-
tala unuia dintre aceste patru districte. În anul
146 î.Hr. romanii au reorganizat Macedonia
ºi au fãcut din Tesalonic capitala noii provin-
cii care cuprindea toate cele patru foste dis-
tricte. În anul 42 î.Hr. Tesalonicul a primit
statutul de oraº liber, de la Antoniu ºi de la
Octavian (mai târziu numit Cezar Augustus)
pentru cã tesalonicenii i-au ajutat pe aceºti
oameni sã-ºi învingã adversarii, Brutus ºi
Casius. Romanii au condus Tesalonicul cu
bunãvoinþã; chiar dacã proconsulul (sau
guvernatorul) roman locuia acolo, în oraº nu
se afla o garnizoanã romanã. Cetãþenilor li s-a
permis sã se conducã singuri, ca un oraº-stat
grecesc, lucru pe care ei l-au fãcut printr-un
grup de cinci sau ºase politarchi, un senat ºi o
adunare publicã.

În Primul Rãzboi Mondial aliaþii au
organizat o bazã în Tesalonic, ºi în timpul
celui de al Doilea Rãzboi Mondial naziºtii au
scos 60.000 de evrei din oraº ºi i-au executat.
Tesalonicul încã existã, având aproape
300.000 de locuitori. Astãzi el se numeºte
Salonic (sau Tesalonic).
Evanghelizarea oraºului. Apostolul Pavel a
predicat pentru prima oarã în Tesalonic în a
doua sa cãlãtorie misionarã. Dupã ce au
vizitat încã o datã bisericile din provincia
Asia, unde Pavel ºi Barnaba au predicat în
prima lor cãlãtorie misionarã, Pavel, Sila,
Timotei, Luca ºi probabil ºi alþii au ajuns la
Troa dupã ce au încercat fãrã succes sã mear-
gã în alte direcþii. În Troa Pavel a primit o
viziune în care un om din Macedonia i-a cerut
ajutorul. Rãspunzând acestei chemãri, grupul
a trecut în Europa ºi a predicat în Filipi, un
oraº important al Macedoniei. În urma unor
serii de împrejurãri, misionarii au plecat din
Filipi ºi au continuat drumul aproape 160 de
kilometri spre vest pe drumul Egnatian pânã
la urmãtorul centru important, Tesalonicul
(Fapte 17:1-9).
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Dupã obiceiul sãu, Pavel a vizitat sina-
goga din Tesalonic, unde ºtia cã putea gãsi
oameni care aveau multe lucruri în comun cu
el: respect faþã de Vechiul Testament, con-
cepte teologice ºi practici culturale. Deoarece
Pavel era un învãþãtor cu multã pregãtire, i
s-a permis sã vorbeascã în sinagogã. Mesajul
sãu, aºa cum este rezumat de Luca, consta
din douã puncte: Vechiul Testament vorbea
despre un Mesia care va suferi, va muri ºi va
învia; aceste preziceri au fost împlinite în
Isus din Nazaret. Cu toate cã Luca nu spune
acest lucru, Pavel a vorbit probabil ºi despre
revenirea lui Isus Hristos pe pãmânt pentru a
împlini ºi celelalte profeþii mesianice (Fapte
17:7). În Epistolele cãtre Tesaloniceni Pavel
a cãutat sã rãspundã unor întrebãri care au
luat naºtere din învãþãturile sale. Ca rezultat
al predicii lui Pavel au fost convertiþi mai
mulþi oameni printre care (a) câþiva evrei;
(b) mai mulþi greci neevrei care frecventau
sinagoga pentru cã au crezut în Dumnezeul
evreilor sau pentru cã doreau sã afle mai mult
despre El ºi (c) soþiile unor cetãþeni proemi-
nenþi din Tesalonic (17:4).

Durata ºederii lui Pavel cu aceastã ocazie
a prilejuit câteva dezbateri de mai micã im-
portanþã printre cercetãtorii Epistolelor cãtre
Tesaloniceni. Unii cred cã referinþa la pre-
zenþa lui Pavel în sinagogã timp de trei sabate
(17:2) înseamnã cã el a stat în Tesalonic nu-
mai aproximativ 21 de zile (ex., James E.
Frame, A Critical and Exegetical Commen-
tary on the Epistle of St. Paul to the Thessa-
lonians, p. 7). Alþii sunt de pãrere cã Pavel a
stat acolo o perioadã mai lungã, poate chiar
ºase luni (ex., Richard B. Racham, The Acts
of the Apostles, Londra: Metheun & Co.,
1901, p. 296). Cei care au aderat la aceastã
opinie o susþin pe baza implicaþiilor altor pa-
saje care se pot referi la experienþele lui Pavel
din timpul vizitei la Tesalonic. De exemplu,
se pare cã Pavel a lucrat la confecþionarea
corturilor în timpul ºederii sale în Tesalonic
(1 Tes. 2:9; 2 Tes. 3:8). Aceste referinþe pot
indica o ºedere mai lungã, dar nu în mod
obligatoriu. Unii cercetãtori susþin cã Filipeni
4:6 sugereazã cã filipenii i-au trimis douã
daruri lui Pavel în timp ce el se afla în
Tesalonic, iar acest lucru nu ar fi plauzibil,
cred ei, dacã el ar fi stat în oraº numai trei
sãptãmâni. Alþi cercetãtori susþin cã aceste
versete spun numai cã filipenii au trimis douã
daruri; ei afirmã cã pasajele nu spun explicit
cã Pavel se afla în Tesalonic când le-a primit.
Durata ºederii lui Pavel este semnificativã
datoritã pregãtirii doctrinare a ctitoriilor sãi

pe care o dezvãluie Epistolele cãtre Tesalo-
niceni. Desigur, cunoaºterea lucrurilor care
s-au întâmplat în biserica din Tesalonic dupã
plecarea lui Pavel, precum ºi a lucrurilor pe-
trecute cât timp el s-a aflat acolo este destul
de sumarã. Se pare cã Pavel i-a hrãnit pe
aceºti noi credincioºi cu o hranã doctrinarã
bogatã într-o perioadã foarte scurtã. De ase-
menea, Pavel a scris lãsând impresia cã el a
pãrãsit Tesalonicul înainte de a fi dorit sã o
facã. Probabil cã opinia cã Pavel a avut o ºe-
dere de câteva luni în Tesalonic este corectã.

Este posibil ca Pavel sã-ºi fi continuat
învãþãtura ºi evanghelizarea în casa lui Iason
dupã ce evreii i s-au opus (Fapte 17:5-10).
Adversarii lui Pavel au considerat mesajul
sãu o ameninþare la adresa iudaismului, aºa
cum au fãcut evreii de când evanghelia a fost
predicatã mai întâi în Ierusalim. Evreii
necreºtini din Tesalonic au apelat la o strate-
gie de a scãpa de Pavel care a fost similarã cu
strategia folositã de duºmanii lui Isus ºi de
acuzatorii lui ªtefan. Ei au angajat oameni
care sã stârneascã tulburãri ºi le-au cerut sã
aducã acuzaþii false. Mulþimea a luat cu asalt
casa lui Iason, dar nu i-a gãsit pe misionari ºi
astfel l-a târât pe Iason în faþa politarchilor.
Evreii l-au acuzat pe Iason cã a adãpostit
revoluþionari care promovau trãdarea învã-
þând oamenii sã nu mai respecte legea roma-
nã ºi sã urmeze un alt rege în locul Cezarului.
Cu toate cã aceasta era o acuzaþie gravã, mai
ales într-un oraº care se bucura de un statut
privilegiat, care i-a fi putut fi retras de Roma
dacã acuzaþiile erau adevãrate, conducãtorii
oraºului au înþeles imediat care erau ade-
vãratele motive ale acestor evrei zeloºi.
Conducãtorii au cerut ca Iason sã garanteze
cã Pavel ºi prietenii lui nu vor mai deranja
oraºul. Din acest motiv misionarii au pãrãsit
Tesalonicul. Creºtinii care au rãmas au con-
tinuat sã suporte persecuþia evreilor, dar nu
numai din partea lor, ci ºi a neevreilor influ-
enþaþi de aceºti evrei (1 Tes. 2:14; 2 Tes. 1:4).

Ocazia scrierii epistolei. Când Pavel ºi Sila
au plecat din Tesalonic, ei au mers probabil
60 de kilometri spre vest, pe drumul Egnatian
la Berea. Acolo au lucrat o perioadã scurtã
de timp pânã când evreii tesaloniceni ostili,
aflând cã Pavel predica în Berea, i-au gãsit
pe misionari ºi i-au determinat pe evreii din
Berea sã-l alunge pe Pavel din oraºul lor.
Pavel s-a îndreptat spre sud, spre Atena, în
timp ce Sila ºi Timotei au rãmas în Berea.
Pavel a trimis un mesaj acestor doi tovarãºi
de lucrare imediat ce a ajuns la Atena,
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cerându-le sã i se alãture, lucru pe care ei l-au
fãcut (Fapte 17:10-15; 1 Tes. 2:1-5). Soarta
noilor convertiþi tesaloniceni l-a preocupat
atât de mult pe Pavel încât l-a trimis pe Timo-
tei înapoi la Tesalonic pentru a vedea cum o
duce biserica. Timotei s-a alãturat lui Pavel
la noua sa oprire, în Corint, ducându-i veºti
încurajatoare (Fapte 18:1, 5; 1 Tes. 3:6-7).

Unii cercetãtori ai acestei epistole cred
cã Pavel a scris nu numai pentru a-i lãuda
pe tesaloniceni pentru rezistenþa lor în perse-
cuþie, ci ºi pentru a le rãspunde întrebãrilor
lor trimise prin Timotei. Deºi nu existã
dovezi externe ale existenþei unui document
conþinând aceste întrebãri, este evident din
text cã Pavel a scris rãspunsuri la unele dintre
întrebãrile lor (cf. 1 Tes. 4:9; 5:1). Aceste
întrebãri au putut fi transmise oral de cãtre
Timotei . Un alt motiv al scrierii epistolei este
cã Pavel a dorit sã corecteze unele informaþii
greºite ºi acuzaþii false care au apãrut dupã ce
Pavel a plecat din Tesalonic. Pavel a mai scris
ºi pentru a-i îndemna sã rãmânã tari în cre-
dinþã.

Scopul Epistolei. Duhul l-a cãlãuzit pe Pavel
sã scrie aceastã epistolã inspiratã pentru a
împlini mai multe nevoi. El i-a încurajat pe
copiii lui în credinþã sã persevereze în ciuda
persecuþiei. El a respins acuzaþiile false ale
duºmanilor locali ai evangheliei: cã misiona-
rii au predicat pentru s-ºi umple buzunarele ºi
pentru câºtiguri personale; cã Pavel a pãrãsit
Tesalonicul în grabã ºi nu s-a mai întors pen-
tru cã era un laº ºi un ipocrit. De asemenea
Pavel a scris pentru a corecta unele erori care
au apãrut în bisericã: o înclinaþie spre delã-
sare moralã ºi spre lene ºi o tendinþã de a nu
respecta conducãtorii spirituali ai bisericii.
Pavel le-a mai dat instrucþiuni despre ceea ce
li se va întâmpla creºtinilor care vor muri
înainte de revenirea Domnului.

Locul ºi data scrierii. Referinþele din Fapte
17 ºi 18 precum ºi cele din 1 Tesaloniceni,
aratã clar cã Pavel a scris aceastã epistolã din
Corint.

Este evident faptul cã epistola a fost scri-
sã la scurt timp dupã sosirea lui Pavel în
Corint (Fapte 17:1-10; 18:1). Referinþele la
proconsulatul lui Galion în Corint (cf. 18:12)
de pe inscripþiile antice fac posibilã datarea
ºederii lui Pavel în Corint cu o precizie destul
de mare, la începutul anilor ’50 (Jack Fine-
gan, Light from the Ancient Past, Princeton,
N.J.: Princeton University Press, 1969, p.
282). Cercetãtorii conservatori dateazã

1 Tesaloniceni între 50 ºi 53 d.H. Astfel
aceastã epistolã este una dintre primele scri-
eri inspirate, probabil a doua (dupã Galateni).

Autenticitatea Epistolei. Faptul cã Pavel
este autorul Epistolei 1 Tesaloniceni nu este
pus la îndoialã de cercetãtorii care considerã
adevãrate afirmaþiile sale din carte. În timpul
ultimului secol obiecþii faþã de paternitatea
paulinã au fost ridicate de cãtre critici, dar ele
au primit rãspunsuri satisfãcãtoare (vezi, de
exemplu, A. Robert ºi A. Feuillet, edit.,
Introduction to the New Testament, New
York: Desclée Co., 1965, p. 390).
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COMENTARIU

I. Salutãri ºi urãri (1:1)

1:1. Scrisorile scrise în cultura greco-
romanã a primului secol încep cu trei afir-
maþii care se gãsesc în primele versetele din
1 Tesaloniceni: numele scriitorului (scriito-
rilor), numele destinatarului (destinatarilor)
ºi o salutare oficialã.

Apostolul Pavel a fost scriitorul acestei
epistole. Numele lui apare primul ºi el vor-
beºte despre sine la persoana întâia singular
în epistolã (ex., 3:5). El era Saul din Tars, al
cãrui nume evreiesc înseamnã „cel cerut“.
Numele lui roman, Pavel, prin care era mai
cunoscut, înseamnã „puþin“. Silvan ºi Ti-
motei s-au alãturat lui Pavel în trimiterea
Epistolei 1 Tesaloniceni; adicã Pavel a scris
pentru ei ca ºi pentru el. Poate cã Silvan a fost
secretarul particular al lui Pavel. Pavel a folo-
sit frecvent persoana a întâia plural (ex., 1:2;
2:1; etc.) sau editorialul „noi“. Silvan este
forma romanã a numelui Sila, pe care Pavel
l-a folosit des în scrierile sale, aºa cum a
procedat ºi Petru (1 Pet. 5:12). Luca a numit
aceeaºi persoanã Sila (Fapte 15:22; etc.).
Sila a fost principalul asociat al lui Pavel în
a doua sa cãlãtorie misionarã (Fapte 15:40).
Timotei, desigur, era tânãrul pe care Pavel
l-a condus la credinþa în Isus Hristos (1 Tim.
1:2), probabil în timpul vizitei lui Pavel în
Asia Micã în prima sa cãlãtorie misionarã
(Fapte 13-14). Numele lui Timotei (care în-
seamnã „onorat de Dumnezeu“ sau „cel care
onoreazã pe Dumnezeu“) i-a fost dat prin
credinþã de cãtre mama sa temãtoare de Dum-
nezeu Eunice (2 Tim. 1:5). Tatãl sãu a fost
probabil un pãgân grec atunci când s-a nãscut
Timotei (Fapte 16:1). Acest tânãr se întorsese
recent la Pavel dintr-o cãlãtorie la Tesalonic
cu veºti despre starea bisericii (1 Tes. 3:1-2,
6). Aceºti trei oameni erau fãrã îndoialã cei
mai cunoscuþi ºi respectaþi misionari creºtini
de cãtre credincioºii din Tesalonic.

Salutãrile lor sunt adresate în grup cãtre
Biserica Tesalonicenilor. O bisericã localã
este un grup de oameni chemaþi de cãtre
Dumnezeu din masa umanitãþii ca sã trãiascã
o viaþã pusã de o parte pentru El. Cuvântul
„Tesalonicenilor“ nu este articulat în unele
copii antice ale Epistolei 1 Tesaloniceni.
Dacã acest lucru este corect, atunci textul
subliniazã încã o datã deosebirea dintre cei
din bisericã ºi cei din oraº.

Biserica este prezentatã ca fiind în
Dumnezeu Tatãl ºi în Domnul Isus Hristos.

Pentru Pavel, Domnul Isus Hristos era la
acelaºi nivel cu Dumnezeu Tatãl. El a predi-
cat acest lucru în Tesalonic (Fapte 17:3) ºi
l-a afirmat din nou în epistolã. Prezentarea lui
Dumnezeu ca Tatã denotã siguranþã, dragoste
ºi putere. Pavel a echilibrat aceastã imagine
cu ideea cã Dumnezeu Fiul este de asemenea
Domnul. „Isus“ este numele uman al Domnu-
lui, forma greceascã a numelui Iosua, „Mân-
tuitorul“. „Hristos“ este traducerea greceascã
a cuvântului „Mesia“ din Vechiul Testament
ºi înseamnã „Cel Uns“.

Întâlnim aici o scurtare a salutãrii obiº-
nuite greceºti. Har era o formã obiºnuitã de
salutare greceascã care înseamnã „urare“ sau
„bucuraþi-vã“. În greacã pace este echiva-
lentul evreiescului šâlÝm care înseamnã „fa-
voare“, „prosperitate“ ºi „bunãstare“. Este
interesant cã aceste douã cuvinte de salutare
apar întotdeauna în aceastã ordine în Noul
Testament. Harul lui Dumnezeu este, din
punct de vedere teologic, baza pãcii omului ºi
îl conduce pe om la ea.

II. Laude ºi explicaþii personale 
(1:2-3:13)

Primele trei capitole ale Epistolei 1 Tesa-
loniceni sunt în general personale în timp ce
ultimele douã sunt practice.

A. Mulþumiri pentru tesaloniceni (1:2-10)
Primul capitol se ocupã în principal de

tema mântuirii. Mai multe aspecte ale mân-
tuirii tesalonicenilor l-au determinat pe Pavel
sã-I mulþumeascã lui Dumnezeu în aceste
versete.

1. AFIRMAÞIE REZUMATIVÃ (1:2-3)
În aceste douã versete Pavel ºi-a expri-

mat recunoºtinþa faþã de Dumnezeu ºi într-o
singurã afirmaþie a spus de ce era recunoscã-
tor pentru tesaloniceni.

1:2. Pavel, Silvan ºi Timotei  se bucurau
împreunã pentru lucrarea lui Dumnezeu în
vieþile convertiþilor lor. Ei Îi mulþumeau lui
Dumnezeu continuu ºi frecvent; tesalonicenii
reprezentau un motiv permanent de bucurie
pentru ei. Ori de câte ori aceºti misionari se
rugau pentru tesaloniceni, ei Îi mulþumeau lui
Dumnezeu pentru ei. În loc sã fie un motiv
de întristare, aceºti creºtini erau un motiv de
recunoºtinþã. Astfel ei servesc drept  modele
pentru toþi creºtinii.

1:3. Pavel s-a gândit în primul rând la
trei caracteristici ale acestor credincioºi.
În primul rând, el se referã la lucrarea

1 Tesaloniceni 1:1-3
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credinþei lor în Hristos. Versetul 9 menþio-
neazã faptul cã s-au întors la adevãratul
Dumnezeu de la idoli. Credinþa în Hristos a
produs adevãrata pocãinþã. În al doilea rând,
Pavel s-a referit la osteneala (kopou, „trudã“)
dragostei lor pentru Hristos. Osteneala lor a
constat în slujirea singurului ºi adevãratului
Dumnezeu (v. 9) în mijlocul persecuþiilor
(v. 6). În al treilea rând, este vorba de tãria
(hypomonçs, lit., „a suporta sub o povarã“; cf.
2 Tes. 1:4) nãdejdii lor în Hristos. În mod
concret, speranþa lor era revenirea Fiului lui
Dumnezeu din cer (1 Tes. 1:10). Aceste vir-
tuþi cardinale care trebuie sã-l caracterizeze
pe fiecare creºtin — credinþa, dragostea ºi
speranþa — ieºeau în relief în vieþile credin-
cioºilor tesaloniceni (cf. 1 Cor. 13:13). În
centrul fiecãreia dintre aceste virtuþi se aflã
Isus Hristos ºi fiecare ducea la un comporta-
ment demn de lãudat. Tesalonicenii au exer-
citat o credinþã mântuitoare în Hristos în
trecut când au crezut evanghelia, ei Îl iubeau
pe Hristos în prezent ºi sperau în revenirea
Lui în viitor. În centrul vieþilor lor se afla Isus
Hristos. Nu este de mirare cã Pavel ºi tova-
rãºii lui au mulþumit lui Dumnezeu pentru ei.

2. MOTIVE CONCRETE (1:4-10)
1:4. Reacþia tesalonicenilor la predicarea

evangheliei în mijlocul lor a constituit do-
vada indiscutabilã a mântuirii lor. Pavel a
prezentat din nou în acest verset reacþia lor,
dezvoltând ideea pe care a introdus-o.

Pavel se adresa în mod obiºnuit tova-
rãºilor sãi creºtini cu apelativul fraþi. El a
folosit acest termen (adelphoi) de 15 ori în
aceastã scurtã epistolã (1:4; 2:1, 9, 17; 3:7;
4:1, 10, 13; 5:1, 4, 12, 14, 25-27) ºi de ºapte
ori în 2 Tesaloniceni (1:3; 2:1, 13, 15; 3:1, 6,
13). El nu a pretins cã le este superior, ci a
recunoscut egalitatea celor rãscumpãraþi în
faþa Tatãlui ceresc, aºa cum se afirmã în alte
pãrþi (ex., 1 Cor. 12:14-27) ºi aºa cum a afir-
mat ºi Domnul (Mat. 23:9; etc.). Pavel s-a
transformat foarte mult: înainte a fost un fari-
seu mândru, dar acum a ajuns sã-i considere
pe neevrei egalii lui înaintea lui Dumnezeu.
El le-a adus aminte cititorilor sãi cã erau prea
iubiþi de Dumnezeu. Chiar ºi aceastã afir-
maþie incidentalã aratã bucuria produsã de
prezenþa ºi de dragostea lui Dumnezeu
(1 Tes. 1:3).

Dovada dragostei lui Dumnezeu pentru
tesaloniceni a fost alegerea Lui pentru a fi
mântuiþi. Cuvântul tradus prin alegerea este
grecescul eklogçn. Faptul cã Dumnezeu i-a
ales pe unii oameni ca sã-i binecuvânteze cu

viaþa veºnicã este susþinut de multe pasaje
din Vechiul ºi din Noul Testament (ex., Deut.
4:37; 7:6-7; Is. 44:1-2; Rom. 9; Ef. 1:4-6, 11;
Col. 3:12; 2 Tes. 2:13). La fel de clar este fap-
tul cã Dumnezeu îl considerã responsabil pe
fiecare om pentru hotãrârea de a se încrede
sau nu în Isus Hristos (cf. Ioan 3; Rom. 5).
Dificultatea armonizãrii alegerii divine cu
responsabilitatea umanã constã în a înþelege
cum pot fi ambele adevãrate. Faptul cã am-
bele sunt adevãrate este susþinut de Biblie.
Cum pot fi ambele adevãrate este aparent
incomprehensibil pentru minþile umane limi-
tate; nimeni nu a putut explica în mod satis-
fãcãtor aceastã antinomie. Aceastã sarcinã
transcende puterile mintale umane, la fel cum
vederea îngerilor transcende puterile vizuale
umane ºi auzirea unor sunete de frecvenþã
înaltã transcende puterile auditive umane.
Reacþia tesalonicenilor faþã de mesajul evan-
gheliei a dovedit cã Dumnezeu i-a ales sã fie
mântuiþi.

1:5. Reacþia convertiþilor sãi a fost lucra-
rea supranaturalã a lui Dumnezeu, nu un
rãspuns natural la o predicã bunã. Când Pavel
le-a predicat, el nu le-a împãrtãºit opinii ºi
filozofii umane  (cf. 1 Cor. 2:1-5), ci mesajul
sãu a fost marcat de putere de la Dumnezeu
(cf. Rom. 1:16). Duhul Sfânt a fãcut ca me-
sajul sã pãtrundã în inimile lor cu o mare
îndrãznealã („convingere“, NIV — n.tr. —
Ioan 16:8). Mesajul lui Pavel a fost marcat de
siguranþa lui cã acest mesaj va schimba
vieþile lor la fel de radical cum a schimbat
viaþa lui.

Pe lângã faptul cã Pavel ºi tovarãºii lui
de cãlãtorie au predicat un mesaj convingã-
tor, ei au ºi trãit conform acestui mesaj atunci
când au fost în Tesalonic. Tesalonicenii
cunoºteau foarte bine modul de viaþã al învã-
þãtorilor lor ºi faptul cã ei urmãreau binele
tesalonicenilor. Mesajul predicat de Pavel —
Evanghelia harului lui Dumnezeu — a
pãtruns în minþile ºi în inimile acestor mace-
doneni, ºi ei au fost mântuiþi. Convingerea lor
a dus la înflorirea unor vieþi frumoase. 

1:6. Extraordinara roadã a credinþei în
evanghelie a fost schimbarea comportamen-
tului tesalonicenilor. Ei au cãlcat pe urmele
pãrinþilor lor spirituali, misionarii. Aceasta
este experienþa creºtinã normalã. Dar ei au
cãlcat de asemenea ºi pe urmele Domnului.
ªi acest lucru este normal, iar ordinea este
adevãratã. Un creºtin nou se uitã mai întâi la
alþi credincioºi considerându-i modelele lui,
dar apoi, pe mãsurã ce se maturizeazã, îºi
dã seama cã Isus Hristos este cea mai bunã
„pildã“ (cf. 1 Pet. 2:21).

1 Tesaloniceni 1:4-6
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În pofida multor necazuri, tesalonicenii
au primit Cuvântul. Evreii dintre ei au re-
simþit probabil ura fraþilor lor evrei necre-
dincioºi care, aºa cum s-a arãtat, erau foarte
ostili evangheliei în acel oraº. Convertiþii
neevrei au fost probabil nevoiþi sã înoate îm-
potriva curentului pãgânismului care curgea
ca un torent în comportamentul mercantilului
Tesalonic. Femeile bãrbaþilor importanþi care
au devenit creºtine trebuia sã se întoarcã acasã
la soþii lor necredincioºi care nu apreciau
conºtiinþele sensibile ale soþiilor lor. Dar în
pofida necazurilor exterioare, credincioºii
tesaloniceni experimentau bucuria inte-
rioarã, bucuria iertãrii pãcatelor. Este intere-
sant faptul cã acei creºtini care întâmpinã
necazuri în umblarea lor zilnicã au de multe
ori o bucurie mai mare în Domnul decât cei
care trãiesc într-un climat spiritual mai con-
fortabil. Bucuria unui creºtin trebuie sã fie
determinatã nu de circumstanþe, ci de relaþia
lui cu Hristos. Acest lucru era adevãrat cu
privire la tesaloniceni. Sursa bucuriei lor era
Duhul Sfânt care locuia în ei.

1:7. Mãrturia acestor creºtini strãlucea
nu numai în oraºul lor, ci vestea despre ei a
ajuns la alte popoare din Macedonia ºi chiar
pânã la Ahaia, provincia vecinã din sud. Cãl-
când pe urmele misionarilor ºi a Domnului
lor (v. 6) ei au devenit, la rândul lor, modele
de urmat de cãtre alþi credincioºi. Când Pavel
a scris corintenilor el le-a spus despre aceºti
macedoneni cã erau o pildã (typon; cf. 2 Tes.
3:9) de dãrnicie plinã de sacrificiu pentru ei
(2 Cor. 8:1-8). El a scris cã ei dau bani pentru
a-i ajuta pe alþi credincioºi deºi ºi ei erau
sãraci. Una dintre dovezile cele mai convin-
gãtoare ale adevãratei spiritualitãþi a creºtinu-
lui este modul în care îºi administreazã banii.
În urma acestui test revelator tesalonicenii au
ieºit ca aurul purificat prin foc.

1:8. Acest verset explicã cum au devenit
tesalonicenii exemple pentru alþi creºtini.
Dupã ce au primit evanghelia (v. 5), ei au
transmis-o altora. Cuvântul exçchçtai, tradus
a rãsunat, ar putea fi tradus „a reverberat“.
Pavel i-a considerat pe tesaloniceni niºte
amplificatoare sau staþii de transmisie care nu
numai cã au primit mesajul evangheliei ci l-au
ºi transmis mai departe cu mai multã putere ºi
amploare. Predicarea lui Pavel în Tesalonic a
avut efectul vorbirii în public într-un micro-
fon; cuvintele lui au fost primite ºi transmise
de mulþi „vorbitori“ în multe locuri îndepãr-
tate, acolo unde vocea lui nu a putut ajunge.

Probabil cã mãrturia lor nu a fost trans-
misã în cadrul unei campanii de evanghe-
lizare organizate, deºi predicile lui Pavel din

Tesalonic ºi din alte pãrþi ilustreazã acest
mod de abordare. Dar oamenii au auzit
despre credinþa lor în Dumnezeu prin vieþile
ºi prin mãrturia acestor oameni transformaþi.
Mergând cu evanghelia în mullte locuri,
mesajul ei a fost auzit pretutindeni astfel
încât nu a mai fost necesarã o campanie
misionarã.

1:9. Alþi oameni i-au spus lui Pavel ce
s-a întâmplat dupã ce el a predicat evanghelia
în Tesalonic. Evenimentele vizitei sale au
fost bine cunoscute în acea parte de lume, nu
pentru cã Pavel a rãspândit cuvântul, ci
datoritã mãrturiei acestor tesaloniceni remar-
cabili. Îndrãzneala lor trebuie sã-i inspire pe
toþi copiii adevãraþi ai lui Dumnezeu.

Aceºti credincioºi s-au întors la Dumne-
zeu, la singurul Dumnezeu adevãrat, de la
idoli. Acest lucru aratã cã mulþi dintre aceºti
credincioºi au fost neevrei pãgâni. Evreii,
desigur, urau idolatria. Cineva a afirmat cã
oamenii au libertatea de a-ºi alege stãpânul,
dar nu au libertatea de a nu-ºi alege nici un
stãpân. Tesalonicenii au hotãrât sã „slu-
jeascã“ Dumnezeului celui viu ºi adevãrat
în loc sã slujeascã creaturilor lui Dumnezeu
sau puterilor satanice (cf. Rom. 1:18-23).
Faptul cã Dumnezeu este o Persoanã vie era
un adevãr preþios pentru evrei ºi pentru
Pavel; aceasta este caracteristica prin care
Dumnezeu este deosebit în cele mai multe
cazuri de aºa-numiþii dumnezei din Vechiul
Testament. El este singurul Dumnezeu viu;
toþi ceilalþi dumnezei nu sunt vii ºi de aceea
nu sunt demni de închinare.

1:10. Pe lângã faptul cã tesalonicenii
s-au întors la Dumnezeu prin pocãinþã ca
sã-L serveascã, ei Îl aºteptau din ceruri pe
Fiul Sãu. Pavel s-a gândit probabil la „ceru-
rile“ (pl.) prin care a trecut Isus Hristos când
S-a înãlþat de pe pãmânt (Fapte 1:9-11), nu la
scaunul sãu de domnie de la dreapta Tatãlui
în „cer“ (sing; Apoc. 4:2-11). Dacã este aºa,
atunci tesalonicenii aºteptau revenirea lui Isus
pe sau prin nori, literal, „din ceruri“.

Dar pe aceºti credincioºi nu îi interesau
norii, sau semnele revenirii Sale, nici elibe-
rarea pe care o va aduce El, ci persoana lui
Isus, Fiul Dumnezeului celui viu. El era spe-
ranþa lor, centrul atenþiei lor. Fie ca Isus
Însuºi, nu ceea ce însoþeºte sau caracterizeazã
revenirea Sa sã constituie speranþa sfinþilor
Lui!

Aceastã referinþã la „Isus“, numele Lui
uman, este o afirmaþie convingãtoare despre
divinitatea lui Isus din Nazaret. Mai departe
El este prezentat drept Fiul lui Dumnezeu,
Cel înviat din morþi de Dumnezeul cel viu.

1 Tesaloniceni 1:7-10
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Faptul învierii este dovada indiscutabilã (cf.
1 Cor. 15:14-19) a divinitãþii lui Isus.

Revenirea lui Isus este o sursã de spe-
ranþã pentru creºtini din mai multe motive,
dar motivul menþionat de Pavel aici este
scãparea de cãtre Isus a sfinþilor de mânia
viitoare a lui Dumnezeu. Mânia lui Dumne-
zeu va fi revãrsatã peste oamenii pãcãtoºi din
cauza necredinþei lor în Hristos (Ioan 3:36;
Rom. 1:18). Acest lucru se întâmplã de multe
ori ºi în multe moduri, judecata din faþa
marelui tron alb fiind cea mai îngrozitoare
(Apoc. 20:11-25). Dar „o vreme de necaz
pentru Iacov“ (Ier. 30:4-7), denumitã ºi
„necazul cel mare“ (Apoc. 7:14), va fi o
perioadã din istorie în care mânia lui
Dumnezeu se va revãrsa pe pãmânt ca nicio-
datã înainte (cf. Apoc. 6-19).

S-a gândit Pavel la o perioadã anume
în care mânia lui Dumnezeu va fi revãrsatã  (1
Tes. 1:10), sau s-a referit la revãrsarea mâ-
niei lui Dumnezeu în sens general? Pavel,
credincioºii tesaloniceni ºi creºtinii de astãzi
vor scãpa de toate aspectele mâniei lui Dum-
nezeu, generale sau specifice, inclusiv de
perioada Necazului cel Mare. Altfel Pavel
le-ar fi spus cititorilor sãi sã se pregãteascã
pentru Necazul cel Mare.

În expresia „de mânia viitoare“, cuvântul
tradus „de“ înseamnã cã creºtinii sunt pãziþi
de ea, nu scoºi din ea. Acelaºi verb (izbã-
veºte) ºi aceeaºi prepoziþie („de“) sunt folo-
site în 2 Corinteni 1:10 („de“ fiind trad. în
COR prin „dintr-o“) unde Pavel spune cã a
fost scãpat dintr-un pericol de moarte. Evi-
dent cã acest lucru nu înseamnã cã Pavel a
murit ºi a fost înviat. Creºtinii vor fi întot-
deauna scutiþi de mânia lui Dumnezeu, nu
pãziþi în timpul revãrsãrii ei (cf. comentari-
ilor de la Apoc. 3:10).

Acest capitol, ca toate capitolele acestei
epistole, se încheie cu o referinþã la revenirea
lui Isus Hristos (1 Tes. 1:10; 2:19; 3:13; 4:13-
18; 5:23).

B. Aduceri aminte despre tesaloniceni 
(2:1-16)
Gândurile lui Pavel, cãlãuzite de Duhul

Sfânt, s-au îndepãrtat de la reacþia tesalonice-
nilor la predicile sale ºi s-au îndreptat spre
alte evenimente ale vizitei sale recente.

1. CUM A FOST TRANSMISÃ 
EVANGHELIA (2:1-12)
Prima parte a acestui capitol consem-

neazã comentariile lui Pavel despre vizita lui
la Tesalonic. Cuvintele lui sugereazã cã

oamenii din afara bisericii îl acuzau de moti-
vaþii nedemne ºi de comportare neadecvatã.

2:1. În versetele 1-6 Pavel le-a amintit
cititorilor sãi de acþiunile lui printre ei ºi le-a
clarificat motivele sale. Întreg capitolul 2
constituie o dezvoltare a versetului 1:9. Voi
are o poziþie proeminentã în greacã; Pavel
le-a cerut cititorilor sãi sã-ºi aducã aminte
cu atenþie de ceea ce s-a întâmplat la venirea
lui. Ei ºi-ar fi amintit cã vizita lui nu a fost
inutilã. Nu a fost zadarnicã. Pavel nu a venit
doar sã rosteascã mesaje. Schimbãrile din
credincioºii tesaloniceni mãrturiseau despre
valoarea ºi succesul vizitei lui.

2:2. Pavel ºi însoþitorii sãi nu au fost în
vacanþã la ei. Ei au ajuns în Tesalonic dupã ce
au suferit, au fost batjocoriþi, au fost bãtuþi
ºi aruncaþi în închisoare pentru vestirea evan-
gheliei în Filipi (Fapte 16:22-24). Aceastã
misiune i-a costat foarte mult, dar Dumnezeu
le-a dat o îndrãznealã neobiºnuitã sã se ridice
în sinagoga din Tesalonic ºi sã predice acelaºi
mesaj din cauza cãruia au fost persecutaþi
în Filipi. Iar când opoziþia a izbucnit în
Tesalonic misionarii au continuat sã predice.
Aceasta nu este reacþia unor oameni care în-
cearcã sã câºtige bani sau sã-ºi facã o repu-
taþie personalã pe seama ascultãtorilor lor.
Pavel le-a cerut cititorilor lui sã-ºi aducã
aminte de aceste acþiuni ºi sã recunoascã
motivaþia lor sincerã. Îndrãzneala misiona-
rilor în mijlocul multor lupte a fost un semn
cã Dumnezeu lucra prin slujitorii Sãi ºi o
dovadã a autenticitãþii lor.

2:3. Acþiunile lui Pavel (pe care tesalo-
nicenii le-au vãzut cu ochii lor) au demon-
strat sinceritatea ºi motivaþiile lui (pe care nu
le-au putut vedea, dar pe care Pavel le-a
prezentat aici). Pavel a respins trei acuzaþii:
(a) mesajul sãu nu era amãgitor; se întemeia
pe adevãr, nu pe rãtãcire (b) motivaþia lui
nu se întemeia pe necurãþie, ci era curatã;
(c) metoda lui nu se întemeia pe viclenie, pe
manipulare sau amãgire, ci era onestã.

2:4. Printr-un mare contrast faþã de aces-
te afirmaþii incorecte, Pavel a spus cã el a
vorbit fiind cãlãuzit de cele mai bune moti-
vaþii, ºtiind cã Dumnezeu îi evalua inima. El
ºi însoþitorii lui au vorbit nu pentru a le
plãcea oamenilor, ci lui Dumnezeu. Fiind
gãsiþi vrednici (dedokimasmetha, „dovedit
autentic în urma testãrii“) de Dumnezeu, El
a hotãrât sã le încredinþeze Evanghelia.
Pavel a folosit cuvântul „Evanghelie“ de
cinci ori în 1 Tesaloniceni (1:5; 2:2, 4, 8; 3:2).
Pavel ºi însoþitorii lui misionari erau vete-
rani; ei au fost încercaþi ºi testaþi timp de mai
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mulþi ani. Dumnezeu nu ar fi binecuvântat
lucrarea lor dacã motivaþia lor nu ar fi fost
corectã. Pavel se considera un administrator
cãruia Dumnezeu i-a încredinþat transmiterea
mesajului Sãu de mântuire a oamenilor
pierduþi (cf. 1 Cor. 9:17). Nu Pavel ºi-a ales
lucrarea; Dumnezeu l-a ales pentru înalta
chemare de propovãduire a evangheliei.
Aceastã responsabilitate a fost foarte impor-
tantã pentru Pavel, pentru cã el ºtia cã se aflã
sub examinarea permanentã a lui Dumnezeu.
Deci nu îndrãznea sã slujeascã având o moti-
vaþie greºitã.

2:5. Predicile lui Pavel nu au avut scopul
de a lãsa o impresie favorabilã tesaloniceni-
lor. El le-a cerut sã-ºi aminteascã cum le-a
vorbit. El nu a purtat niciodatã o mascã, pre-
dicând pentru câºtig personal. Deoarece ei nu
aveau de unde sã ºtie acest lucru, Pavel a
fãcut apel la Dumnezeu care îi era martor.

2:6. Misionarii nu au cãutat slavã de la
oameni, ci lauda lui Dumnezeu. Filozofii ºi
oratorii itineranþi erau obiºnuiþi în Imperiul
Roman. Ei cãlãtoreau din loc în loc ca sã-ºi
formeze adepþi spre reputaþia ºi câºtigul lor.
Pavel ºi însoþitorii lui nu aveau nimic în
comun cu aceºti oameni! În loc sã caute folo-
sul lor, ei erau încântaþi sã dãruiascã altora cu
generozitate.

2:7. În versetele 7-9 Pavel a trecut de la
activitãþile predicatorilor la reacþiile ascultã-
torilor. Pavel, Sila ºi Timotei  aveau dreptul
sã aºtepte sprijinul financiar al convertiþilor
lor ºi ar fi putut sã le cearã acest lucru (cf.
1 Tim. 5:18). Cu siguranþã cã ei aveau drep-
tul sã se aºtepte la respect. Dar au hotãrât sã
slujeascã în loc sã fie slujiþi, de dragul con-
vertiþilor tesaloniceni. Pavel ºi tovarãºii lui
s-au îngrijit de convertiþii lor ca o doicã ce-ºi
creºte cu drag copiii. Aceastã ilustraþie
instructivã este un exemplu bun pentru toþi
cei care au responsabilitatea de a se îngriji de
credincioºii noi. Dacã o doicã nu se hrãneºte
pe ea însãºi, nu poate hrãni copilul. Dacã ea
mãnâncã anumite mâncãruri, copilul se poate
îmbolnãvi. În mod asemãnãtor regimul spiri-
tual al unui pãrinte creºtin este de o impor-
tanþã vitalã pentru sãnãtatea creºtinului mai
nou. Blândeþea ºi altruismul lui Pavel ca pã-
rinte spiritual strãluceºte prin aceastã ilus-
traþie.

2:8. În loc sã fie lacomi (v. 5), misionarii
erau gata sã împartã totul cu tesalonicenii.
Ei le-au dat nu numai mesajul vieþii eterne,
Evanghelia lui Dumnezeu, ci le-au dat ºi
fiinþele lor interioare (lit., „chiar ºi sufletele
noastre“). Ei au dat tot ce au avut pentru a-i

ajuta pe iubiþii tesaloniceni. Dragostea lui
Pavel ºi a însoþitorilor lui este evidentã, pen-
tru cã dragostea adevãratã îºi gãseºte expre-
sia în dãruire — nu numai pentru nevoile
spirituale, care sunt principale, ci ºi pentru
nevoile fizice.

2:9. Pavel le-a slujit convertiþilor lui prin
osteneala (kopon; cf. aceluiaºi cuvânt din
1:3) ºi prin munca (mochthon) lui pentru ei.
El a lucrat zi ºi noapte pentru a nu fi o
sarcinã pentru ei (cf. 2 Tes. 3:8). Poate cã a
confecþionat corturi, sculându-se devreme ºi
culcându-se târziu, aºa cum a fãcut ºi în ale
oraºe (Fapte 18:3). Probabil cã el a propovã-
duit Evanghelia ºi i-a învãþat pe ceilalþi atât
de mult cât a putut, atât ziua cât ºi noaptea.

2:10. Versetele 10-12 rezumã apelul
adresat tesalonicenilor. Apostolii i-au chemat
pe cititorii lor ºi pe Dumnezeu sã fie martori
ai comportamentului ºi motivaþiilor lor.
Convingerile lor au dus la o purtare evlavi-
oasã (sfântã, hosiôs). Conform standardului
obiectiv al lui Dumnezeu, comportarea lor era
dreaptã, ridicându-se la nivelul aºteptãrilor
ºi cerinþelor lui Dumnezeu. Comportarea lor
a fost ireproºabilã (fãrã prihanã, amemptôs;
cf. 5:23), în stare sã reziste examinãrii criti-
cilor, pentru cã era corectã. Atât ei cât ºi
Dumnezeu erau martori (cf. 2:5) ai auten-
ticitãþii afirmaþiilor lui Pavel.

2:11. Dupã ce a asemãnat purtarea misio-
narilor cu cea a unei doici iubitoare ºi altru-
iste (v. 7), acum el o comparã cu cea a unui
tatã. Implicaþia este aici cã ei i-au pregãtit ºi
i-au instruit pe tesaloniceni ca un tatã respon-
sabil care îºi disciplineazã copii. Cuvântul
tekna, tradus copiii, subliniazã atât imaturita-
tea credincioºilor cât ºi afecþiunea apostoli-
lor. În acest verset Pavel scrie pentru a cincia
oarã ªtiþi (cf. 1:5; 2:2, 5).

2:12. Instruirea oferitã credincioºilor
cuprindea apeluri pozitive (cuvintele apar în
v. 11 în COR — n.tr. — vã sfãtuiam, para-
kalountes), încurajãri liniºtitoare (vã mân-
gâiam, paramythoumenoi), cu scopul de a
mângâia ºi de a inspira comportament corect,
precum ºi îndemnuri (vã adeveream, marty-
romenoi). Aceastã combinaþie de chemãri
i-a determinat pe tesaloniceni la acþiuni prin
puterea de convingere a Duhului Sfânt.

Chemarea la trãirea unor vieþi într-un
chip vrednic de Dumnezeu este cea mai
înaltã chemare pentru cei care au gustat harul
lui Dumnezeu prin mântuire. Pavel a subli-
niat importanþa apelului îndemnului sãu
amintindu-le cititorilor sãi cã au fost chemaþi
în mod special de Dumnezeu sã intre ºi sã fie
pãrtaºi la Împãrãþia ºi la slava Sa.
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2. CUM A FOST PRIMITÃ 
EVANGHELIA (2:13-16)
Bucuria lui Pavel continuã ºi în aceastã

secþiune aºa cum se vede din cuvântul intro-
ductiv de aceea, deºi atenþia lui se îndreaptã
acum spre modul în care a ajuns evanghelia
la tesaloniceni ºi cum au primit-o ei.

2:13. Al doilea motiv al bucuriei perma-
nente a lui Pavel este identificat în acest ver-
set. Pe lângã faptul cã în vieþile convertiþilor
tesaloniceni se manifesta roada neprihãnirii
(1:3), inimile apostolilor au fost încãlzite ºi
de modul în care au primit ei Cuvântul lui
Dumnezeu care le-a fost predicat. Aici „Cu-
vântul lui Dumnezeu“ se referã la mesajul
transmis de misionari. Când tesalonicenii
l-au auzit ºi-au dat seama cã nu reprezenta
cuvintele înþelepciunii umane, ci era un me-
saj a cãrui sursã era Dumnezeu (cf. 1:5).
Cineva a spus cã evanghelia nu este mesajul
pe care l-ar inventa omul dacã ar putea sã o
facã. Creºtinii tesaloniceni ºi-au dat seama de
veridicitatea supranaturalã a evangheliei
predicate de Pavel atunci când Duhul Sfânt
i-a convins în inimile lor. Atunci când
creºtinii îºi împãrtãºesc credinþa, ei fac mai
mult decât sã afirme concepþia lor proprie de
viaþã, ca una din numãrul nesfârºit de teorii
umane. Ei anunþã adevãrul revelat al lui
Dumnezeu, un cuvânt de la Dumnezeu.

Cuvântul rostit al lui Dumnezeu are o
putere inerentã de a schimba oamenii. Din
acest motiv Cuvântului lui Dumnezeu rostit
prin profeþii Vechiului Testament i-a fost
recunoscutã puterea de a nu cãdea la pãmânt
fãrã rod (i.e., nu îi lipsea puterea suficientã
pentru a-ºi lãsa amprenta ºi a-ºi împlini
scopul; cf. 1 Sam. 3:19). Cuvântul lui Dum-
nezeu are puterea creatoare a lui Dumnezeu
de partea lui ºi în el (Gen. 1:3). Pavel a spus
cã schimbãrile din tesaloniceni se datorau
Cuvântului rostit al lui Dumnezeu. Pe lângã
schimbãrile lor din trecut, Cuvântul lui
Dumnezeu continua sã-i schimbe, deoarece
ei continuau sã creadã. (Cuvântul credeþi
este la timpul prez. în gr., indicând o acþiune
continuã.) Adevãrul lui Dumnezeu, ca un
medicament bun, va continua sã vindece
sufletele bolnave de pãcat atât timp cât oame-
nii îl primesc prin credinþã.

2:14. Pavel i-a încurajat pe cititorii sãi
sã recunoascã aceastã dovadã a lucrãrii lui
Dumnezeu, care era adevãratã cu privire la
toþi credincioºii, îndreptându-le atenþia spre o
altã experienþã comunã tuturor sfinþilor. El
s-a inclus iarãºi ºi pe el ºi li s-a adresat cu
numele fraþilor (cf. 1:4; 2:1). Cei ale cãror

vieþi au fost schimbate de Dumnezeu devin
adesea obiectul criticilor ºi atacurilor din
partea oamenilor în care nu existã viaþã di-
vinã. Deseori când creºtinii suferã persecuþii,
ei sunt ispitiþi sã creadã cã binecuvântarea lui
Dumnezeu s-a îndepãrtat de la ei. Pavel a
contraatacat aceastã minciunã a lui Satan
amintindu-le cititorilor sãi cã experienþa lor
relua experienþa fraþilor ºi surorilor în cre-
dinþã mai în vârstã care au devenit creºtini în
Iudea. Ei s-au confruntat de asemenea cu
opoziþia din partea vecinilor lor; iar vecinii
lor erau ºi ei evrei.

2:15. Tesalonicenii nu erau singuri în
suferinþele lor; aveau o companie bogatã ºi
demnã de cinste. Persecutorii lor au omorât
pe Domnul Isus ºi pe prooroci (profeþii din
Vechiul Testament). Ei l-au prigonit ºi pe
pãrintele lor în credinþã, apostolul Pavel, ºi pe
tovarãºii lui misionari. Deºi Pavel a aºezat
vinovãþia morþii lui Hristos la picioarele
evreilor, el nu i-a acuzat numai pe ei de
aceastã crimã. Romanii care au fost implicaþi
în procesul ºi în executarea lui Isus erau ºi ei
vinovaþi (1 Cor. 2:8), la fel ca toþi oamenii ale
cãror pãcate le-a gustat Hristos (Evr. 2:9).
Probabil cã Pavel a menþionat omorârea lui
Isus mai întâi ºi persecuþiile sale la urmã pen-
tru cã în mintea lui primul exemplu era mult
mai elocvent.

Cei care îi persecutã pe credincioºii în
Hristos sunt ostili atât lui Dumnezeu cât ºi
altor oameni. Pavel ºtia bine despre ce vor-
beºte, pentru cã el însuºi a fost un persecutor
al Bisericii, cãruia Dumnezeu i-a descoperit
faptul cã lupta împotriva Domnului pe care
credea cã-L slujeºte (Fapte 26:14-15). Cei care
s-au ridicat împotriva poporului lui Dumnezeu
s-au ridicat ºi împotriva lui Dumnezeu. De
asemenea, ei le fac rãu ºi altor necreºtini. Cel
mai rãu efect al necredinþei nu este numai
condamnarea necredinciosului, ci îngreunarea
mântuirii altora. Astfel de oameni cautã sã
stingã lumina adevãrului ºi, procedând astfel,
îi fac pe alþii sã se poticneascã.

2:16. Un necredincios care este dispus
sã-ºi trãiascã viaþa ºi sã-i lase ºi pe alþii sã
trãiascã conform convingerilor lor personale
cu privire la Dumnezeu, este mai puþin
periculos decât cel care, pe lângã faptul cã
nu crede, încearcã sã-i opreascã ºi pe alþii
sã audã evanghelia. Evreii necredincioºi din
Tesalonic fãceau parte din ultima categorie.

Acþiunile acestor oameni fac rãu altor
oameni ºi lor înºiºi pentru cã pun vârf pãca-
telor lor pentru care Dumnezeu îi va judeca.
Dumnezeu permite unui om sau unui grup
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sã acumuleze numai o anumitã cantitate de
pãcate, iar apoi El va judeca. El nu judecã
înainte de atingerea acestei limite, pe care
numai El o cunoaºte (cf. Gen. 15:16). Per-
secutorii tesalonicenilor grãbeau judecata lui
Dumnezeu asupra lor prin acþiunile lor.

Manifestarea „mâniei“ lui Dumnezeu la
care s-a gândit Pavel în aceste versete este
subiect de dezbatere. Poate cã el s-a referit la
distrugerea Ierusalimului de cãtre romani în
anul 70 d.Hr., eveniment ce urma sã aibã loc
peste numai câþiva ani, Pavel fiind atât de
sigur cã va avea loc ca ºi când s-ar fi întâm-
plat deja. Sau poate cã Pavel s-a gândit la
întoarcerea lui Dumnezeu de la evrei pentru
a-ªi forma pentru Sine Însuºi un trup unic de
credincioºi, alcãtuit atât din evrei cât ºi din
„Neamuri“, care aveau acum o poziþie egalã
înaintea lui Dumnezeu (Ef. 2:13-16). Sau
este posibil ca Pavel sã se fi gândit la mânia
lui Dumnezeu care se revarsã asupra fiecãrui
om care nu crede în Hristos (Ioan 3:36). Sau
poate cã mânia se referã la Necazul cel Mare
care va veni cu certitudine din cauza respin-
gerii lui Isus Hristos. Probabil cã la acest sens
s-a referit el, deoarece în alte contexte din
aceastã epistolã unde vorbeºte despre mânia
viitoare, el se referã la Necazul cel Mare.
Deºi nu putem ºti cu siguranþã în ce sens s-a
referit Pavel la mânia viitoare — toate sen-
surile sunt posibile — se ºtie cã mânia lui
Dumnezeu a venit într-adevãr asupra ne-
credincioºilor care împiedicau predicarea
evangheliei în oricare dintre modalitãþile
menþionate. Poate cã Pavel a ales o afirmaþie
generalã în locul uneia specifice, pentru cã
s-a gândit la mai multe lucruri. Mânia lui
Dumnezeu a atins nivelul maxim în cazul
acestor oameni.

De ce s-a interesat atât de mult Pavel
de soarta persecutorilor tesalonicenilor?
Motivul nu era ura lui faþã de ei (Rom. 9:1-5).
Mai degrabã el a vrut sã sublinieze gravita-
tea împiedicãrii predicãrii evangheliei. Acest
mesaj îi transforma pe credincioºii tesalo-
niceni, iar ei îl rãspândeau mai departe.
Aceste versete ilustreazã cât de important
este ca evanghelia sã ajungã la toþi oamenii
(Mat. 28:19-20).

C. Preocupãri faþã de tesaloniceni 
(2:17-3:13)
Acum Duhul Sfânt a îndepãrtat gândurile

lui Pavel de la vizita lui la Tesalonic ºi le-a
cãlãuzit spre noile elemente din relaþia lui cu
biserica de acolo.

1. PLANURILE LUI PAVEL (2:17-20)
Datoritã faptului cã Pavel a explicat pe

îndelete motivele neîntoarcer i i lui la
Tesalonic, este evident cã el a dorit sã le ofere
o explicaþie clarã ºi convingãtoare a activi-
tãþilor lui. Unii oameni din Tesalonic puneau
la îndoialã sau criticau comportamentul lui.

2:17. Cuvântul „dar“ (aflat la începutul
v. 17 în GBV ºi NIV) contrasteazã experi-
enþele lui Pavel, pe care urmeazã sã le rela-
teze (3:1-10), cu cele ale fraþilor tesaloniceni,
pe care el le-a prezentat mai înainte.

Acest verset aratã foarte clar care erau
sentimentele lui Pavel faþã de aceºti credin-
cioºi. El a folosit din nou termenul afectuos
atunci când li s-a adresat: fraþilor. El a vorbit
despre plecarea lui care i-a fost impusã de
circumstanþe asupra cãrora nu a avut control.
Verbul (aporphanisthentes) înseamnã literal
„a deveni orfan“ ºi este folosit numai aici în
Noul Testament. Pentru Pavel era ca ºi cum el
ºi familia lui ar fi fost despãrþiþi. El spera cã
despãrþirea sã fie scurtã, dar inima lui era
frântã pentru cã trebuia sã-i lase singuri pe
aceºti nou-nãscuþi în Hristos. Cu toate cã el
i-a pãrãsit din punct de vedere fizic, ei îi
dominau gândurile; ei erau în inima lui.

Pavel ºi însoþitorii lui încercaserã sã se
întoarcã la Tesalonic în câteva ocazii, datoritã
dorinþei lor intense de a-i vedea pe fraþii lor.
Îngrijirea ºi hrãnirea noilor creºtini nu era
doar o obligaþie pe care aceºti misionari con-
siderau cã o au în faþa lui Dumnezeu; ei do-
reau din toatã inima sã poatã face aceste
lucruri, datoritã dragostei lui Hristos, în ciuda
pericolelor personale pe care le aveau de
înfruntat în Tesalonic.

2:18. Pavel l-a învinovãþit pe Satana de
imposibilitatea întoarcerii lui la ei. Cine a fost
responsabil de acest lucru, Satan, Dumnezeu
sau alþi oameni? Motivul lui Pavel de a se
întoarce a fost sã le ofere ajutor spiritual
suplimentar noilor convertiþi. Acest lucru
reprezintã în mod evident voia lui Dumnezeu
în orice situaþie. Considerând lucrurile din
aceastã perspectivã, orice piedicã devine o
opoziþie faþã de voia lui Dumnezeu. Oricine
ar fi implicat la nivel uman, conducãtorul
acestei opoziþii este Satan. Aºa cum a scris
John Calvin: „Chiar dacã cei rãi ne provoacã
necazuri, ei luptã sub stindardul lui Satan ºi
sunt instrumentele lui în hãrþuirea noastrã“
(The Epistles of Paul the Apostle to the
Romans and to the Thessalonians, p. 351).
Dumnezeu a permis sã se întâmple acest
lucru, dar El nu este mai responsabil pentru el
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decât pentru oricare dintre pãcatele pe care le
comit creaturile Sale ºi pe care El le permite.

Este neobiºnuit ca Pavel sã-ºi însereze
numele în acest loc în epistolã; el a procedat
astfel rareori în scrierile sale inspirate. Moti-
vul poate fi dorinþa lui de a sublinia din nou
într-un mod diferit cã el însuºi credea din
toatã inima acest lucru. El nu încercase sã se
întoarcã la Tesalonic doar o datã, ci chiar de
douã ori („din nou ºi din nou“, NIV — n.tr.)
a cãutat modalitãþi sã se întoarcã.

2:19-20. Afecþiunea lui Pavel a ajuns la
punctul culminant în acest pasaj liric. Credin-
cioºii filipeni au fost singurii care au mai avut
parte de cuvinte la fel de calde ºi de pline de
dragoste din partea lui Pavel.

El a dat glas unei întrebãri retorice pentru
a-ºi sublinia intensitatea dragostei sale. În
esenþã el a întrebat care este cea mai mare
binecuvântare pe care o poate primi înaintea
tronului de judecatã al lui Hristos. Ei erau!
Ei reprezentau tot ce era mai preþios pentru
Pavel. Ei erau nãdejdea lui; creºterea lor era
scopul vieþii lui, asemenea unui pãrinte care
îºi vede copiii maturizându-se, muncind ºi
reproducându-se. Ei erau bucuria lui, ei um-
pleau viaþa lui de soare atunci când se gândea
la cine fuseserã ei înainte, la ceea ce au de-
venit ei ºi la ceea ce vor fi prin harul lui
Dumnezeu. Ei erau cununa lui de slavã; ei
erau simbolul binecuvântãrii lui Dumnezeu
din viaþa ºi din lucrarea lui. Ei erau slava ºi
bucuria lui ºi nu doar a lui, ci ºi a tovarãºilor
sãi de lucrare. În esenþã Pavel a spus: „Când
viaþa se va încheia ºi vom sta în prezenþa
Domnului nostru Isus la revenirea Sa, voi,
tesalonicenilor, veþi fi sursa noastrã de slavã
ºi bucurie; voi însemnaþi atât de mult pentru
noi.“

Aceastã exprimare a afecþiunii ar fi tre-
buit sã îndepãrteze orice gând din mintea
tesalonicenilor cã Pavel nu s-a întors la ei din
cauzã cã era nepãsãtor sau egoist.

2. VIZITA LUI TIMOTEI  (3:1-5)
Ideea începutã în 2:17 continuã în

aceastã secþiune. Pavel ºi-a afirmat din nou
preocuparea sincerã pentru tesaloniceni.

3:1. Circumstanþele l-au împiedicat pe
Pavel sã se întoarcã la Tesalonic, deci el ºi
Sila au hotãrât sã-l trimitã pe Timotei acolo,
ca sã-i încurajeze pe sfinþi. Evident, Pavel a
cãlãtorit de la Berea la Atena fãrã a fi însoþit
de Timotei ºi de Sila. Când a ajuns la Atena
a trimis de ºtire la Berea (prin creºtinii bere-
ani care l-au însoþit) ca Timotei  ºi Sila sã i
se alãture în Atena cât de repede posibil

(Fapte 17:15). Se pare cã Timotei ºi Sila au
procedat aºa. Dragostea lor comunã pentru
biserica tesaloniceanã i-a determinat pe Pavel
ºi pe Sila sã se lipseascã de Timotei pentru
a-l trimite la Tesalonic (1 Tes. 3:1-2). Sila
s-a întors de asemenea în Macedonia la scurt
timp dupã plecarea lui Timotei, probabil
pentru a vedea care era situaþia bisericii din
Filipi. Sila ºi Timotei s-au întors împreunã în
Macedonia pentru a se alãtura lui Pavel în
Corint, primul port în care a ajuns Pavel dupã
Atena (Fapte 18:1, 5).

3:2. Prezentarea lui Timotei de cãtre
Pavel aratã cã tânãrul avea nevoie de mai
mult decât de sprijinul pe care Pavel îl acor-
da în mod normal asistenþilor lui. Timotei nu
era probabil recunoscut ºi respectat prea uºor
de misionarii mai în vârstã probabil din cauza
tinereþii lui. Pavel l-a numit pe Timotei fra-
tele nostru, expresie ce sugereazã egalitatea
în lucrarea lui Dumnezeu cu Pavel ºi cu Sila.
În relaþie cu Domnul, Timotei era un slujitor
care muncea mult pentru evanghelie, fapt ce
îi aratã zelul ºi umilinþa. El era frate-slujitor
în Evanghelia lui Hristos.

Misiunea lui Timotei era sã fie o binecu-
vântare ºi un ajutor pentru creºtinii tesalo-
niceni. El trebuia sã îi întãreascã (stçrizai;
cf. v. 13), sã-i ajute sã fie neclintiþi în cre-
dinþã. De asemenea misiunea lui era sã îi
îmbãrbãteze (parakalesai; cf. 2:12) înzes-
trându-i cu cele necesare pentru a duce lupta
cea bunã a „credinþei“, atât individual cât ºi
colectiv. O mare parte a lucrãrii apostolilor a
fost dedicatã consolidãrii noilor convertiþi în
credinþã, o lucrare necesarã ºi astãzi la fel ca
în primul secol.

3:3. Un alt scop al vizitei lui Timotei a
fost sã-i ajute pe creºtini sã nu-ºi piardã
echilibrul ºi stabilitatea spiritualã din cauza
unor necazuri prin care treceau (cf. 2:14).
Cuvântul sainesthai, tradus sã nu se clatine,
este folosit pentru un câine care dã din coadã
ºi astfel sugereazã imaginea unor tesaloni-
ceni care oscilau din cauza persecuþiilor lor.

Pavel a contribuit ºi el la consolidarea
credinþei tesalonicenilor amintindu-le cã
încercãrile nu sunt în mod necesar un semn  al
dizgraþiei lui Dumnezeu, ci fac parte din
moºtenirea fiecãrui creºtin. Când vin neca-
zurile, creºtinii reacþioneazã de obicei îndo-
indu-se cã se aflã în starea în care îi doreºte
Dumnezeu; de multe ori ei cred cã au greºit
ceva ºi sunt neplãcuþi înaintea lui Dumnezeu.
Chiar ºi unii creºtini maturi reacþioneazã
astfel, lucru dovedit de cuvintele de liniºtire
ale lui Pavel pentru Timotei, scrise peste
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mulþi ani: „De altfel, toþi cei ce voiesc sã trã-
iascã cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigo-
niþi“ (2 Tim 3:12). Dar furtunile vin deseori
în vieþile credincioºilor pentru a-i face capa-
bili sã rãmânã neclintiþi, în loc sã cedeze (cf.
2 Cor. 4:15-16).

3:4. Pavel le-a amintit cititorilor sãi cã
atunci când era la ei le spunea deseori cã tre-
buie sã se aºtepte la persecuþii, lucrul ce s-a
ºi întâmplat aºa cum a prezis el. Amintirea
acestui lucru îi va ajuta sã rãmânã liniºtiþi.

3:5. Întorcându-se la ideea lui originalã
(cf. v. 2), Pavel a explicat cã el l-a trimis
pe Timotei înapoi la Tesalonic pentru cã era
sincer preocupat de bunãstarea lor spiritualã.
Starea în care se afla credinþa creºtinilor îl
apãsa pe Pavel. Se mai încredeau ei încã în
Dumnezeu ori s-au întors la pãgânism? Pavel
nu era îngrijorat cã îºi vor pierde mântuirea;
acest lucru nu se putea întâmpla (1:4). Dar ei
puteau sã înceteze sã mai umble prin credinþã
ºi sã nu se mai încreadã în Dumnezeu în toate
circumstanþele vieþii. Îngrijorarea lui Pavel
era ca osteneala lui sã nu fi fost degeaba, nu
ca viaþa lor de credinþã sã fie zadarnicã.
Referinþa lui Pavel la Ispititorul aminteºte
de activitatea lui Satan în grãdina Eden (Gen.
3) ºi în pustia din Iudea (Mat. 4). Pavel l-a
vãzut pe Satan folosind persecuþia prin care
treceau tesalonicenii pentru a-i îndepãrta de
la ceea ce ei ºtiau cã era voia lui Dumnezeu,
adicã perseverarea în mijlocul încercãrilor. El
era îngrijorat cã Satan ar fi putut smulge
sãmânþa pe care a semãnat-o mai demult,
înainte de a fi avut ºansa sã-ºi extindã ºi sã-ºi
consolideze rãdãcinile.

3. RAPORTUL LUI TIMOTEI  (3:6-10)
Din 2:1 pânã la 3:5 Pavel a relatat ceea

ce s-a întâmplat în ultimele luni. Începând cu
3:6 el a trecut la prezent.

3:6. Dar reprezintã un contrast dintre
anxietatea trecutã a lui Pavel ºi sentimentul
prezent de uºurare datorat veºtilor aduse de
Timotei care s-a întors la Pavel în Corint. În
loc sã-i aducã o veste rea despre oscilaþia
credinþei tesalonicenilor, Timotei i-a adus
vestea bunã despre credinþa lor care a adus
drept roadã dragostea. Aceste veºti bune
erau la fel de emoþionante pentru Pavel ca
însãºi evanghelia; el a folosit acelaºi cuvânt
grecesc pentru ambele mesaje.

Tesalonicenii aveau o credinþã puternicã
în Dumnezeu ºi dragoste pentru apostoli
(1:3). Cu toate cã Pavel nu a menþionat aici în
mod direct speranþa lui, el a fãcut-o implicit
referindu-se la dorinþa lor de a-i „vedea“ din

nou pe apostoli; ei aºteptau acest lucru.
Faptul cã tesalonicenii se gândeau la vizita
misionarilor pãstrându-le o plãcutã aducere
aminte ºi aºteptând sã-i vadã din nou era o
dovadã a dragostei lor autentice faþã de apos-
toli. ªi Pavel îi iubea ºi le-a amintit acest
lucru menþionându-ºi din nou dorinþa de a-i
„vedea“.

3:7. Veºtile bune aduse de Timotei au
fost o dulce liniºtire pentru misionarii îngri-
joraþi. Într-adevãr, ei erau fraþi, legaþi nu nu-
mai prin viaþa în Hristos, ci ºi prin dragostea
lor reciprocã. La fel cum Pavel ºi, mai recent,
Timotei i-au încurajat pe tesaloniceni în tim-
pul persecuþiei lor, acum aceºti nou-nãscuþi în
Hristos i-au încurajat pe fraþii lor mai vechi în
credinþã care au fost persecutaþi de temerile
despre starea bisericii.

3:8. Nimic nu îi umplea pe apostoli mai
mult de bucurie decât vestea despre con-
vertiþii lor care „stãteau“ tari în Domnul.
Acesta era rezultatul dorit al tuturor efor-
turilor lor misionare ºi în el ei îºi gãseau cea
mai mare împlinire. „Staþi tari“ (stçkete; cf.
2 Tes. 2:15) în credinþã este în realitate „staþi
tari în Domnul“. O astfel de relaþie îl întãreºte
pe cel care se împotriveºte furtunilor vieþii.

3:9. Forþa întrebãrii retorice a lui Pavel
este: „Nu putem sã-I mulþumim în deajuns
lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru
toatã bucuria pe care aþi adus-o inimilor
noastre prin perseverenþa voastrã în aceste
încercãri.“ Este remarcabil faptul cã Pavel
I-a mulþumit lui Dumnezeu pentru compor-
tamentul tesalonicenilor; nu el ºi-a asumat
meritul pentru acest lucru. Pavel a recunoscut
cã rezistenþa lor se datora lucrãrii lui Dum-
nezeu în ei (cf. Fil. 2:13). El i-a lãudat pe
tesaloniceni, dar a recunoscut ºi a fost sigur
cã mâna lui Dumnezeu lucra în vieþile lor.

3:10. Veºtile despre rezistenþa tesalo-
nicenilor în încercãri nu au stins dorinþa lui
Pavel de a se întoarce la ei. Cu toate cã re-
zistau în încercarea credinþei lor, totuºi aveau
nevoie de mai multe învãþãturi ºi de creºtere
spiritualã. Pavel a dorit sã poatã împlini ce
mai lipseºte credinþei lor. (Cuvântul tradus
„împlini“ este katartisai; cf. Ef. 4:12 unde
pros ton katartismon este tradus „desãvârºi-
rea“.) Tesalonicenii erau ca plantele gingaºe;
rãdãcinile lor fragede i-au þinut în picioare în
faþa furtunilor prezente, dar era nevoie ca ei
sã creascã ºi sã se maturizeze. Aceasta este
prima referire explicitã la deficienþele stãrii
lor spirituale, a cãror cauzã era mai degrabã
imaturitatea decât abaterea lor de la credinþã.
Pânã acum Pavel i-a prezentat cu toate
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caracteristicile unor creºtini noi. Acum el a
spus cã ei aveau deficienþe în anumite do-
menii, la fel cum un copil are deficienþe prin
comparaþie cu un adult. În capitolele 4 ºi 5
Pavel s-a ocupat de aceste deficienþe.

Acest verset ne permite sã aruncãm o pri-
vire în viaþa particularã a apostolului Pavel.
El s-a rugat zi ºi noapte… nespus pentru ca
Dumnezeu sã-i permitã sã le poatã vedea
faþa, adicã se ruga ºi ziua ºi noaptea, nu toatã
ziua ºi toatã noaptea. Aceastã referinþã pre-
cum ºi altele similare (cf. 1:2; 2:13) demon-
streazã adevãrul afirmaþiei: „Este evident din
Epistolele sfântului Pavel cã o mare parte din
viaþa lui particularã era ocupatã cu rugãciu-
nea ºi mulþumirile faþã de Dumnezeu“ (G.W.
Garrod, The First Epistle to the Thessaloni-
ans, Londra: Macmillan & Co., 1899, p. 89).

4. RUGÃCIUNEA LUI PAVEL (3:11-13)
Prima mare secþiune a acestei epistole,

având în mare parte caracter personal, se
încheie cu o afirmaþie care are forma unei
dorinþe, pentru care Pavel se ruga lui Dum-
nezeu. Versetele 11-13 amplificã versetul 10.

3:11. Pavel se ruga pentru ca sã se poatã
întoarce la Tesalonic (v. 10); aici el ºi-a expri-
mat aceeaºi dorinþã cu mai multã intensitate
sub forma unei cereri fãcute lui Dumnezeu.
Rugãciunile lui Pavel erau îndreptate spre
Dumnezeu. El este numit Tatãl lui Pavel, al
fraþilor sãi misionari ºi al credincioºilor tesa-
loniceni. Rugãciunile lui Pavel se îndreptau
în aceeaºi mãsurã ºi spre Domnul… Isus.
Faptul cã Isus este Dumnezeu este scos în
evidenþã de folosirea de cãtre Pavel a unui
verb la singular (trad. prin „netezeascã“) cu
un subiect plural: fie ca („El“; NIV — n.tr.)
Însuºi Tatãl ºi Isus sã ne netezeascã drumul,
nu „Ei sã ne netezeascã drumul“. „Nu poate fi
conceput decât foarte greu un mod mai
convingãtor pentru ca Pavel sã arate accep-
tarea sa necondiþionatã a domniei lui Isus ºi a
unitãþii Sale cu Tatãl“ (D. Edmond Herbert
The Thessalonian Epistles, p. 154).

3:12. Tesalonicenii erau cunoscuþi deja
pentru cã aveau dragoste, dar Pavel s-a rugat
pentru ca ea sã fie tot mai mare — sã creºteþi
(pleonasai) ºi dragostea sã se reverse pe
deasupra (perisseusai; nu este trad. în COR).
„Dragostea creºtinã adevãratã… este singu-
rul lucru din viaþa creºtinã care nu poate fi
niciodatã în exces“ (Hiebert, The Thessalo-
nian Epistles, p. 155). Imaginea dragostei
care se revarsã dintr-un vas sugereazã cã
dragostea creºtinã este o calitate care izvo-
rãºte în mod natural din interiorul unui om.

Pavel era preocupat ca aceastã dragoste sã
se manifeste din belºug faþã de toþi, nu doar
faþã de creºtinii din bisericã. Dragostea lui
era modelul lor.

3:13. Tesalonicenii aveau nevoie de întã-
rirea lui Dumnezeu în fiinþele lor interioare.
Cuvântul întãreascã (stçrizai), folosit de
Pavel în versetul 2, se referã acolo la acþiunea
lui Timotei  de întãrire a tesalonicenilor în
credinþa lor. Pavel nu se ruga ca ei sã fie fãrã
pãcat; acest lucru era imposibil. El se ruga ca
ei sã fie fãrã prihanã (cf. 2:10), adicã, dupã
ce au pãcãtuit trebuie sã se ocupe de pãcatul
lor aºa cum cere Dumnezeu ºi sã fie nevi-
novaþi faþã de orice acuzaþie justificatã a
celorlalþi oameni. Înaintea lui Dumnezeu ei
trebuie sã trãiascã în sfinþenie, separaþi
pentru Dumnezeu în inimile ºi în obiceiurile
lor. Pavel dorea ca atunci când Isus Hristos
va reveni sã îi gãseascã fãrã vinã înaintea
oamenilor ºi sfinþi înaintea lui Dumnezeu.
Sfinþii care Îl însoþesc pe Hristos la revenirea
Lui sunt probabil sufletele sfinþilor care au
plecat din aceastã viaþã ºi care sunt cu
Hristos, ale cãror trupuri vor fi înviate atunci
când vine El (4:16). Acest lucru înseamnã cã
ei sunt creºtini, nu îngeri.

III. Învãþãturi practice ºi îndemnuri 
(4:1-5:24)

Capitolele 4 ºi 5 constituie a doua sec-
þiune importantã din 1 Tesaloniceni. În timp
ce capitolele 1-3 conþin mesaje personale de
laudã la adresa tesalonicenilor ºi explicaþii
ale activitãþilor ºi motivaþiilor misionarilor,
capitolele 4-5 consemneazã instrucþiuni prac-
tice referitoare la deficienþele tesalonicenilor
ºi îndemnuri practice despre un mod corect
de purtare în lumina adevãrului.

A. Trãirea creºtinã (4:1-12)
Aceastã secþiune se ocupã de trei aspecte

ale unei vieþi creºtine: unul general, despre
comportament; ºi douã specifice, despre puri-
tatea sexualã ºi despre dragostea frãþeascã.

1. COMPORTAMENTUL GENERAL (4:1-2)
4:1. Cuvântul folosit de Pavel la înce-

putul capitolului 4, încolo, nu avea scopul
de a anunþa încheierea epistolei, lucru ce
se deduce în mod evident din tot ceea ce
urmeazã (cf. „încolo“ din Fil. 3:1, care este
urmat de douã capitole, aºa cum este aici în
1 Tes.). Cuvântul introduce secþiunea majorã
finalã a acestei epistole. Aceste capitole se
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ocupã de „ce mai lipseºte credinþei voastre“
(3:10). Pavel le-a amintit din nou cititorilor
sãi de cuvintele pe care le-a spus tesalonice-
nilor când a fost la ei. El a trecut de la starea
lor prezentã la stadiul lor spiritual urmãtor.
Ei au rãspuns favorabil învãþãturii lui Pavel
despre viaþa creºtinã. Cineva a spus cã fiecare
om trãieºte ca sã placã cuiva: lui însuºi,
partenerului de viaþã, pãrinþilor, copilului,
Dumnezeului sãu sau altui om. Pavel a arãtat
cã motivaþia unei vieþi drepte era Dumnezeu.
Mulþi oameni considerã viaþa creºtinã ca un
set de reguli ce trebuie respectate sau ca o
listã de lucruri interzise care trebuie evitate:
dar Pavel o considera un rezultat al dorinþei
pline de dragoste de a fi plãcuþi lui Dum-
nezeu care i-a ales (1:4). Atitudinea lui a
contribuit la pregãtirea cititorilor sãi pentru a
rãspunde pozitiv îndemnurilor care urmeazã.

Aceste învãþãturi nu au avut scopul de
a-i determina pe cititorii sãi sã se poarte di-
ferit, ci sã facã mai mult din ceea ce fãceau
deja. Acest mod de purtare era atât de impor-
tant încât Pavel, pe lângã faptul cã i-a rugat,
i-a ºi îndemnat (vã îndemnãm este paraka-
loumen, folosit ºi în v. 10; în 2:11 participiul
aceluiaºi verb este tradus „vã sfãtuiam“,„sã
vã îmbãrbãteze“ în 3:2, iar în 4:18 este tradus
„Mângâiaþi-vã“). Pavel a adãugat mai multã
intensitate îndemnului sãu folosind expresia
în Numele Domnului Isus (cf. 2 Tes. 3:12);
el a scris în Duhul ºi cu autoritatea lui Isus
Hristos. Pavel a afirmat cã el vorbeºte pentru
Hristos în aceastã privinþã. El le-a cerut lor sã
„sporeascã“ tot mai mult (cf. 1 Tes. 4:10).

4:2. Pentru ca ei sã nu treacã cu vederea
peste sublinierea lui mai subtilã, Pavel a rea-
firmat acelaºi lucru mai clar. El a spus cã ei
ºtiau ce învãþãturi le-a dat prin autoritatea pe
care a primit-o de la Domnul Isus (cf. v. 1).
Ceea ce a predicat el, precum ºi tovarãºii lui
misionari, tesalonicenilor a fost, aºa cum au
susþinut ei, evanghelia lui Hristos (3:2).
Mesajul prezent le este transmis cu aceeaºi
autoritate. Uneori creºtinii doresc sã audã
adevãruri noi, deºi ei nu au nevoie decât de
îndemnul de a progresa în lucrurile pe care
le cunosc deja ºi de a experimenta mai
profund adevãrurile vechi pe care le trãiesc
deja într-o anumitã mãsurã.

2. PURITATEA SEXUALÃ (4:3-8)
Îndemnul general din versetele 1-2 este

urmat de douã îndemnuri specifice. Primul
priveºte puritatea sexualã.

4:3. Voia lui Dumnezeu este prezentatã
clar în multe locuri din Scripturã, cu toate cã

de multe ori creºtinii par a întâmpina mari
dificultãþi în aplicarea ei în hotãrârile lor
zilnice (cf. 5:16-18; 1 Pet. 2:15). Sfinþirea
(hagiasmos; cf. 1 Tes. 3:13) este voia clarã
a lui Dumnezeu pentru poporul Sãu. Acest
cuvânt poate însemna o poziþie de separare
de pãcat ºi de punere deoparte pentru Dum-
nezeu, sau se poate referi la procesul prin care
omul devine tot mai dedicat lui Dumnezeu.
Pavel probabil cã s-a referit aici la cel de al
doilea sens. El nu s-a referit la starea finalã a
tuturor creºtinilor atunci când ei vor fi sepa-
raþi de prezenþa pãcatului, pe lângã scãparea
de pedeapsa ºi de puterea lui. Probabil cã el
s-a gândit la sfinþirea progresivã a cititorilor
sãi prin care ei deveneau tot mai asemãnãtori
cu Hristos în experienþele lor zilnice prin
rãspunsurile lor favorabile în faþa Cuvântului
ºi a Duhului lui Dumnezeu. Acest lucru este
dovedit de trei afirmaþii din versetele 3b-6a.

Prima învãþãturã menitã sã ducã la mai
multã sfinþire este abstinenþa de la curvie.
Pavel le-a cerut cititorilor lui: sã vã feriþi,
lucru care implicã nevoia exercitãrii autodis-
ciplinei prin puterea Duhului lui Dumnezeu.
Creºtinii trebuie sã evite ºi sã se abþinã de la
orice formã de practici sexuale care nu fac
parte din voia revelatã a lui Dumnezeu, adicã
adulterul, relaþiile sexuale dinaintea cãsãto-
riei, cele extraconjugale, homosexualitatea  ºi
alte perversiuni. Cuvântul porneia, tradus
„curvie“ (imoralitate sexualã“; NIV — n.tr.)
are un sens larg care include toate aceste
practici. Tesalonicenii trãiau într-un mediu
pãgân în care libertinajul nu era doar practi-
cat deschis, ci ºi încurajat. În religia greceascã
prostituþia era consideratã o prerogativã
preoþeascã ºi relaþiile sexuale extraconjugale
erau considerate uneori un act de închinare.
Pentru un creºtin voia lui Dumnezeu este cla-
rã: sfinþenia ºi imoralitatea sexualã se exclud
reciproc. Nici un apel la libertatea creºtinã nu
poate justifica imoralitatea.

4:4. Pavel a subliniat acelaºi adevãr
într-un mod pozitiv extinzând aceastã inter-
dicþie. Omul evitã imoralitatea sexualã
învãþând sã-ºi stãpâneascã vasul, trupul cu
dorinþele lui. Stãpânirea de sine ca reacþie în
faþa dorinþelor sexuale, a afirmat Pavel, poate
ºi trebuie sã fie deprinsã. Creºtinii nu sunt
victimele circumstanþelor ºi a poftelor lor
carnale. Dorinþa sexualã poate fi controlatã
de cãtre creºtin prin puterea lui Dumnezeu.
Pavel nu a specificat cum se controleazã pasi-
unile. Implicaþia lui este cã existã mai multe
modalitãþi. Dar creºtinul trebuie sã aleagã o
metodã care sã fie caracterizatã de sfinþenie
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(hagiasmô) ºi de cinste (timç). Acest lucru
înseamnã cã acþiunea întreprinsã ca alter-
nativã la imoralitatea sexualã trebuie sã fie
caracterizatã de un comportament pus deo-
parte pentru Domnul în motivaþia ei ºi recu-
noscutã de cãtre alþii ca demnã de respect (cf.
1 Cor. 6:13-20). Fiecare creºtin este rãspun-
zãtor pentru propriul trup ºi comportament,
nu pentru trupul ºi comportamentul aproape-
lui sãu (cf. 1 Cor. 10:13). Toþi creºtinii tineri,
cum erau tesalonicenii, trebuie sã ºtie („sã
înveþe“, NIV — n.tr.) cum sã reacþioneze co-
respunzãtor în ispitele sexuale.

4:5. Ei nu trebuie sã reacþioneze în faþa
ispitelor sexuale în aprinderea poftei (en
pathei epithymias) ca Neamurile. O astfel
de purtare este un semn al pãgânismului. Pã-
gânii sunt oameni care nu cunosc pe Dum-
nezeu. Aici Pavel identificã cheia biruinþei
ispitelor sexuale. Un creºtin poate birui pen-
tru cã el Îl cunoaºte pe Dumnezeu; aceasta
este faptul cel mai important! Pavel nu a spus
cã pãgânul nu cunoaºte lucruri despre Dum-
nezeu. Motivul pentru care pãgânii se poartã
aºa este cã nu-L cunosc în mod personal
pe Dumnezeu, chiar dacã pot cunoaºte unele
lucruri despre El. Când o persoanã ajunge
sã-L cunoascã pe Dumnezeu prin credinþa în
Isus Hristos, pe lângã faptul cã îºi schimbã
atitudinile sale faþã de sexualitate, el desco-
perã cã Dumnezeu îi dã puterea de a rãspunde
unei ispite sexuale aºa cum nu a putut face în
trecut. Cunoaºterea lui Dumnezeu este fun-
damentalã pentru trãirea unei vieþi sfinte.
Acesta este motivul pentru care menþinerea
unei relaþii vitale cu Dumnezeu este esenþialã
pentru menþinerea unei umblãri curate înain-
tea lui Dumnezeu.

4:6. În cele douã versete anterioare ape-
lul lui Pavel s-a bazat pe importanþa puritãþii
sexuale pentru creºtinul însuºi. În acest verset
Pavel se referã la ea gândindu-se la persoana
cealaltã care participã la actul imoral. Aici
fratele este probabil un alt om, nu neapãrat
un bãrbat creºtin. Acest lucru reiese din fap-
tul cã acea persoanã este victima unei relaþii
sexuale nelegitime. Imoralitatea sexualã este
o greºealã faþã de partenerul la actul interzis
prin implicarea lui într-o acþiune contrarã voii
lui Dumnezeu, deci condamnatã de El. Doi
sau mai mulþi oameni care practicã acte
sexuale în afara cadrului voii lui Dumnezeu
cheamã mânia lui Dumnezeu asupra lor (Evr.
13:4). Iniþiatorul actului profitã de partene-
rul sãu la comiterea pãcatului aprinzând
flacãra pasiunii pânã la pierderea autocon-
trolului.

Apoi Pavel a dat douã motive (1 Tes.
4:6b-7) pentru care imoralitatea sexualã tre-
buie evitatã. Primul motiv este cã imorali-
tatea sexualã este un pãcat ºi Dumnezeu va
judeca toate pãcatele (Rom. 6:23a). Expresia
toate aceste lucruri se referã cel mai proba-
bil la diversele forme de necurãþie sexualã
nemenþionate în mod specific în context, dar
cuprinse în termenul general „curvie“. Orice
om care se teme de mânia lui Dumnezeu
trebuie sã se abþinã de la imoralitate pentru
cã judecata urmeazã acestor pãcate la fel de
sigur cum ziua urmeazã nopþii. Faptul cã
Dumnezeu judecã pãcatul este un adevãr
creºtin fundamental, pe care Pavel l-a spus
când a fost în Tesalonic ºi l-a adeverit („i-a
avertizat“; NIV).

4:7. Al doilea motiv pentru evitarea imo-
ralitãþii sexuale este cã ea este contrarã che-
mãrii lui Dumnezeu pentru un creºtin. Primul
motiv al lui Pavel (v. 6) se referea la perspec-
tiva pedepsei viitoare, dar al doilea motiv se
referã la trecut, la scopul pentru care Dum-
nezeu l-a chemat pe fiecare creºtin la Sine.
Planul lui Dumnezeu pentru un creºtin in-
clude purificarea vieþii lui. Imoralitatea
sexualã este o piedicã în calea chemãrii lui
Dumnezeu. Unele secte pãgâne aveau cere-
monii imorale, dar planurile lui Hristos
pentru un creºtin au drept scop purificarea
lui. O viaþã de sfinþire demonstreazã puterea
supranaturalã a lui Dumnezeu care lucreazã
pentru învingerea lucrurilor naturale ºi îl
glorificã pe Dumnezeu. Substantivul grecesc
hagiasmos („sfinþire“) apare aici pentru a
patra oarã în opt versete (3:13; 4:3-4).
(Verbul hagiazô [a sfinþi] este folosit în 5:23.)

4:8. În acest versete Pavel a tras o con-
cluzie pe baza argumentelor lui precedente.
Puritatea sexualã este înrãdãcinatã în reve-
laþiile lui Dumnezeu cu privire la judecata Sa
împotriva pãcatului ºi cu privire la chemarea
Lui la sfinþenie. Puritatea sexualã este o
aplicare a acestei doctrine fundamentale.
Atitudinea lui Pavel faþã de imoralitatea sexua-
lã nu provenea din trecutul ºi din pregãtirea
sa, nici din preferinþele lui personale. Ea era
consecinþa logicã a revelaþiei divine. Tesa-
lonicenii ºi cititorii de mai târziu ai acestei
epistole ar trebui sã îºi dea seama cã cine
nesocoteºte aceste instrucþiuni nesocoteºte
(„respinge“, NIV — n.tr.) Persoana care le-a
dat pentru prima oarã, adicã pe Dumnezeu.

Pentru ca nimeni sã nu creadã cã Dum-
nezeu cere mai mult decât este rezonabil din
partea unor muritori slabi, Pavel ºi-a înche-
iat îndemnul amintindu-le credincioºilor cã
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Dumnezeu le-a dat Duhul Sãu ca sã locuiascã
în ei. Aceastã Persoanã a Trinitãþii este carac-
terizatã de sfinþenie în atât de mare mãsurã
încât este numit Duhul… Sfânt. Duhul Sfânt
care locuieºte în credincioºi are suficientã
putere pentru a-l face capabil pe orice creºtin
sã înveþe cum sã-ºi controleze trupul, chiar ºi
într-un climat pãgân ºi imoral. Îndemnul este
de a evita imoralitatea sexualã; puterea vine
de la Duhul Sfânt.

3. DRAGOSTEA FRÃÞEASCÃ (4:9-12)
Al doilea îndemn specific cu privire la

viaþa creºtinã accentueazã un aspect pozitiv.
Chiar dacã imoralitatea sexualã este un
pericol care trebuie evitat (v. 3-8), iubirea
celorlalþi creºtini este o practicã care trebuie
cultivatã. Ambele se referã la subiectul
general al iubirii aproapelui ca pe sine însuºi,
aspectul orizontal fundamental al vieþii
creºtine.

4:9. Unele instrucþiuni pentru creºtini vin
prin fraþii lor în Hristos. Dar în alte lecþii ei
sunt învãþaþi direct de Dumnezeu, lucrurile
care sunt bune în mod intuitiv. Iubirea altor
creºtini este o astfel de lecþie. Creºtinii învaþã
repede cã existã o legãturã frãþeascã între
credincioºi ºi stabilesc cu alþi creºtini o
relaþie pe care nu o au cu cei din afara fami-
liei lui Dumnezeu. Tesalonicenii învãþaserã
deja sã se „iubeascã“ unii pe alþii deºi erau
creºtini de puþin timp. Pavel a arãtat cã Dum-
nezeu Însuºi i-a învãþat acest lucru.

4:10. Nu era nevoie ca Pavel sã le scrie
sã se iubeascã unii pe alþii, dar trebuia totuºi
sã le scrie pentru a-i îndemna sã „sporeascã“
în acest lucru (cf. v. 1). Dovada cã ei învã-
þaserã lecþia dragostei frãþeºti era afecþiunea
lor profundã, altruistã ºi generoasã faþã de
creºtinii din alte pãrþi ale provinciei lor, Ma-
cedonia. Aceºtia erau vecinii lor din Filipi,
din Berea ºi poate ºi din alte oraºe unde
locuiau creºtini. Pavel i-a lãudat pe creºtini
pentru dragostea lor atunci când a scris bise-
ricilor (cf. 2 Cor. 8:1-5). Cu toate acestea mai
era loc pentru creºterea dragostei, probabil în
perseverenþã ºi consistenþã.

4:11. Obiceiurile vieþii de zi cu zi mani-
festã dragostea de fraþi aºa cum o fac ºi
momentele speciale de manifestare a afec-
þiunii. Pavel îi îndeamnã pe tesaloniceni sã
reflecteze la aceste obiceiuri în lumina dra-
gostei frãþeºti. El a afirmat cã aceste scopuri
sunt obiective valoroase ale maturizãrii
dragostei lor. Cuvintele lui pot sugera o con-
diþie mai îndepãrtatã de ideal existentã în
bisericã.

În primul rând, cititorii lui trebuie sã
ducã o viaþã liniºtitã. Cuvântul tradus liniºtiþi
(hçsychazein) înseamnã liniºte în sens de
odihnã (cf. Fapte 22:2; 2 Tes. 3:12; 1 Tim.
2:2, 11), mai mult decât tãcere ca opus al
vorbirii (sigaô; cf. Fapte 21:40; 1 Cor.
14:34). Primul sens este „netulburat, aºezat,
fãrã zgomot“, iar al doilea „tãcut“. Pavel le-a
spus tesalonicenilor sã nu mai aibã un ritm
de viaþã atât de frenetic, dar sã nu-ºi piardã
exuberanþa. O persoanã care se aflã mereu în
miºcare produce de obicei deranj altora ºi
este stânjenit ºi în propria lui umblare cu
Dumnezeu. Al doilea aspect poate duce la
primul aspect. Dar un creºtin care se strã-
duieºte sã se afle în pace cu sine însuºi ºi cu
Dumnezeu va fi o sursã de pace pentru fraþii
lui. Aceastã liniºte constituie o demonstrare
practicã a dragostei faþã de alþii.

În al doilea rând, Pavel le-a recomandat
ca fiecare sã-ºi vadã de „treburile“ proprii.
Legãtura cu dragostea frãþeascã este evidentã
(cf. Prov. 25:17).

În al treilea rând, a munci cu propriile
mâini demonstreazã dragostea faþã de fraþi,
pentru cã o persoanã care se întreþine singurã
nu este o povarã pentru alþii. Pavel însuºi s-a
dat exemplu lucrând cu mâinile lui când s-a
aflat în Tesalonic (1 Tes. 2:9). O viaþã cu prea
multã odihnã poate cauza ºi ea destule pro-
bleme ºi Pavel s-a ferit de acest pericol prin
acest îndemn. Acest verset onoreazã munca
manualã. Cuvintele lui Pavel mai sugereazã
cã mulþi, poate chiar cei mai mulþi din bise-
ricã proveneau din rândul clasei muncitoare.
Grecii nu apreciau munca manualã ºi o lãsau
pe cât era posibil pe seama sclavilor. Dar
evreii preþuiau munca manualã; fiecare bãiat
evreu era învãþat o meserie, oricare ar fi fost
bogãþia familiei lui. Munca însãºi este o
binecuvântare, ºi creºtinii nu trebuie sã dis-
preþuiascã niciodatã munca. Un om care vrea
sã munceascã îºi demonstreazã dragostea
frãþeascã fiind dispus sã se smereascã pentru
a se întreþine singur, astfel încât sã nu depindã
de nimeni.

4:12. Existã motive foarte bune pentru
aceste îndemnuri. Acest mod de comporta-
ment este cuviincios faþã de necreºtini ºi
astfel Îl glorificã pe Dumnezeul creºtinului.
Dragostea de acest fel este apreciatã de
oricine. Pavel a acordat importanþã mãrturiei
creºtinilor în faþa celor de afarã, a necredin-
cioºilor. Acest mod de comportament este
respectat ºi de creºtini; oamenii îi apreciazã
pe cei care nu profitã de ei. Pavel i-a descu-
rajat pe tesaloniceni sã se aºtepte la favoruri
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financiare de la fraþii lor pentru simplul motiv
cã erau tovarãºi de credinþã. Dar el nici nu
susþinea un spirit înverºunat de independenþã;
el nu a afirmat cã fiecare creºtin trebuie sã
fie în stare sã îºi acopere singur împlinirea
nevoilor. El susþinea responsabilitatea perso-
nalã, lucru evident din context. Ea este o
manifestare a dragostei creºtine mature pen-
tru fraþi.

B. Rãpirea (4:13-18)
Apostolul Pavel ºi-a îndreptat atenþia

spre un alt domeniu deficitar în înþelegerea
tesalonicenilor, despre care el a aflat probabil
de la Timotei. Deºi Pavel a menþionat deja
viitorul în aceastã epistolã (1:10; 2:12, 19;
3:13), acum el abordeazã din nou acest
subiect ºi se ocupã pe larg de învãþãturile
ºi îndemnurile referitoare la revenirea lui
Hristos (4:13-5:11). Subiectul restului capi-
tolului 4 este relaþia dintre revenirea Dom-
nului ºi credincioºii care au murit. Acesta
este pasajul clasic din Biblie despre Rãpirea
Bisericii.

4:13. Pavel a început aceste instrucþiuni
astfel încât sã nu îi învinovãþeascã pe tesa-
loniceni de lipsa lor de cunoaºtere. La urma
urmei, ei erau credincioºi de puþin timp.
Pavel i-a numit iarãºi fraþilor, subliniind
poziþia lor egalã înaintea lui Dumnezeu, cu
toate deficienþele lor în domeniul cunoaºterii.

Cei ce au adormit sunt creºtinii care
mor. Figura de stil prin care somnul înlocu-
ieºte moartea este obiºnuitã în Noul Testa-
ment (cf. Mar. 5:39; Ioan 11:11). Totuºi, nu
este vorba de somnul sufletului, pentru cã
Pavel a scris în alte pãrþi cã un creºtin care
este absent din trup este acasã cu Domnul
(2 Cor. 5:8; cf. Fil. 1:23; 1 Tes. 5:10). Mai
degrabã este vorba de „somnul“ trupului în
pãmânt pânã când va fi înviat, schimbat într-un
trup glorios ºi reunit cu sufletul (1 Cor.
15:35-37; 2 Cor. 5:1-9).

Pavel a dorit ca tesalonicenii sã nu fie
nici ignoranþi ºi nici sã nu se întristeze ca
ceilalþi, adicã necredincioºii, în legãturã cu
moartea tovarãºilor de credinþã. Desigur,
creºtinii sunt întristaþi din cauza morþii celor
dragi; este o experienþã umanã normalã pe
care a împãrtãºit-o chiar ºi Isus (Ioan 11:35).
Dar tristeþea creºtinilor diferã de cea a necre-
dincioºilor, pentru cã cei din urmã n-au
nãdejde în învierea trupeascã pentru a avea
parte de gloria lui Hristos (1 Tes. 4:16).

4:14. Douã motive pentru care creºtinii
nu trebuie sã se întristeze ca ºi necredincioºii
sunt cã ei au o revelaþie de la Dumnezeu care

le dã speranþã ºi cã ei au un viitor glorios cu
Hristos. La fel de sigur cum Isus a murit ºi a
fost înviat de cãtre Tatãl, Dumnezeu îi va uni
pe morþii înviaþi în Hristos cu Mântuitorul lor
la revenirea Lui.

Moartea ºi învierea lui Isus Hristos sunt
cele mai bine atestate fapte ale istoriei.
Deoarece creºtinii ºtiu cã aceste evenimente
au avut loc, ei pot fi la fel de siguri, a spus
Pavel, cã sufletele credincioºilor care au
murit se vor întoarce împreunã cu Hristos
când va reveni pentru sfinþii Sãi vii. Împli-
nirea profeþiei despre Rãpire este la fel de
sigurã ca împlinirea profeþiilor despre moarte
ºi înviere.

4:15. Revelarea acestei învieri a venit de
la Isus Hristos Însuºi. Cum a ajuns aceastã
revelaþie la Pavel nu se ºtie, dar poate cã a
fost o revelaþie directã. Pe lângã faptul cã
sufletele celor morþi în Hristos se vor întoarce
împreunã cu El (v. 14), trupurile lor vor ºi ele
înviate la revenirea Lui. Trupurile creºtinilor
morþi vor fi înviate cu puþin timp înainte de
ridicarea la cer a creºtinilor aflaþi în viaþã.

Este clar cã Pavel a crezut cã el ºi cititorii
lui tesaloniceni vor fi vii la revenirea Dom-
nului. El a crezut cã Rãpirea era iminentã, cã
putea avea loc oricând (cf. 1:10; 1 Cor. 7:29,
„vremea s-a scurtat“; Fil. 4:5, „Domnul este
aproape“). Iminenþa acestui fapt le aducea
mângâiere (1 Tes. 4:18).

4:16. Isus Hristos se aflã acum la
dreapta Tatãlui în cer (Rom. 8:34; Ef. 1:20;
Col. 3:1; Evr. 1:3). El Îºi va pãrãsi poziþia ºi
va coborî pe pãmânt. Prin cuvintele Însuºi
Domnul, Pavel a subliniat faptul cã va fi
acelaºi Isus care a urcat la cer pe nori (cf.
Fapte 1:11).

Sunetele menþionate în acest verset, cu
un strigãt, cu glasul unui arhanghel ºi cu
trâmbiþa lui Dumnezeu, sunt dificil de
interpretat. Al cui este strigãtul? Al lui Isus
Însuºi (cf. Ioan 11:43), al arhanghelului
Mihail (Dan. 10:13; Iuda 9) sau al altui
înger? Este un sunet literal de trâmbiþã sau
Pavel a vorbit figurativ atunci când s-a
referit la chemarea lui Dumnezeu prin care
El va anunþa revenirea Fiului Sãu (cf.
1 Cor. 15:52)? Aceste trei fenomene se pot
referi toate la acelaºi lucru, dar probabil cã
ele sunt trei anunþuri separate simultane
ale revenirii lui Hristos. Deºi curiozitatea
legatã de aceste trei aspecte ale Rãpirii nu
este satisfãcutã pe deplin în acest pasaj, un
lucru este singur: revenirea lui Hristos pentru
sfinþii Lui va fi anunþatã din cer cu forþã ºi
dramatism.
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Apoi cei morþi în Hristos vor fi înviaþi,
adicã credincioºii acestei dispensaþii vor fi
înviaþi. Sfinþii Vechiului Testament vor fi în-
viaþi, desigur, la sfârºitul Necazului cel Mare
(Dan. 12:2), pentru cã expresia „în Hristos“
se referã exclusiv la sfinþii din epoca Bise-
ricii. Trupurile celor morþi în Hristos vor
învia înainte ca creºtinii aflaþi în viaþã sã fie
rãpiþi la cer pentru a se întâlni cu Domnul în
vãzduh (1 Tes. 4:17).

Cum va învia Dumnezeu trupurile oame-
nilor care au fost îngropaþi cu sute de ani
înainte? Care este situaþia trupurilor creºti-
nilor care au murit arºi ºi a cãror cenuºã a fost
aruncatã în vânt ºi a creºtinilor care au murit
pe mare? Învierea celor morþi pune o mare
problemã pentru credinþa multor oameni.
Poate cã acesta este motivul pentru care
Pavel a subliniat faptul cã aceastã revelaþie
a provenit de la Isus Hristos Însuºi ºi cã cer-
titudinea învierii este la fel de sigurã cum
învierea lui Isus este un fapt istoric. Dumne-
zeu care a creat Universul din nimic, printr-un
cuvânt este capabil sã reasambleze trupurile
tuturor sfinþilor Sãi într-o clipã (1 Cor.
15:35-58).

4:17. În timp ce versetul anterior vorbeºte
despre viitorul sfinþilor morþi la revenirea lui
Hristos, acesta se ocupã de ceea ce se va
întâmpla credincioºilor aflaþi în viaþã (1 Cor.
15:51-52). Dupã ce trupurile creºtinilor morþi
vor fi fost înviate, cei vii, care vor fi rãmas
pentru puþin timp, vor fi rãpiþi toþi împre-
unã cu ei, în nori, ca sã întâmpinãm pe
Domnul în vãzduh. Folosind din nou cuvân-
tul noi („noi cei vii care vom rãmânea“; cf.
1 Tes. 4:15), Pavel s-a inclus pe sine însuºi în
grupul celor vii; el credea cã Hristos se va
întoarce probabil în timpul vieþii lui, sau cel
puþin credea în aceastã posibilitate. Învierea
celor morþi ºi ridicarea la cer a celor vii vor
fi despãrþite de un singur moment (1 Cor.
15:51-52). În latinã cuvântul pentru „rãpiþi“
este rapturo, din care provine termenul
„Rãpire“. Rãpirea Bisericii este atunci când
creºtinii sunt ridicaþi la cer pentru a-L întâlni
pe Hristos pe nori (cf. Fapte 1:9). Eveni-
mentele descrise aici ºi în pasajul paralel,
1 Corinteni 15, diferã considerabil de cele
care vor însoþi revenirea lui Hristos pe pã-
mânt pentru a-ªi instaura împãrãþia pãmân-
teascã (Apoc. 19:11-21). Aceastã diferenþã
dovedeºte deosebirea celor douã evenimente,
Rãpirea ºi a doua venire a lui Hristos. 

Trupurile înviate sau ridicate la cer a
tuturor creºtinilor vor fi unite cu Hristos ºi
unele cu altele la Rãpire. De atunci încolo ºi

pentru totdeauna ei vor fi cu Domnul. Dom-
nul îi va duce pe credincioºii aflaþi în viaþã la
locul pe care El îl pregãteºte pentru ei (Ioan
14:2-3). Dar locul în care vor fi creºtinii nu
era chiar atât de important pentru Pavel cât
Persoana alãturi de care se vor afla. „Întregul
conþinut ºi toatã valoarea cerului, toate bine-
cuvântãrile vieþii eterne, sunt reunite pentru
Pavel într-un singur gând, cel al unirii cu
Isus, Mântuitorul ºi Domnul Sãu“ (Borhe-
mann, citat de George  G.. Findlay, The Epis-
tles of Paul the Apostle to the Thessalonians,
Cambridge: University Press, 1904, p. 103).

4:18. Rezultatul logic ºi practic al acestei
revelaþii este mângâierea ºi încurajarea. Pavel
a aplicat aceste adevãruri escatologice vieþii
ºi i-a chemat pe cititorii sãi: mângâiaþi-vã
(parakaleite; cf. 2:12; 3:2) deci, unii pe alþii cu
aceste cuvinte. Adevãrurile cã cei credincioºi
care au murit vor fi înviaþi pentru a se alãtura
sfinþilor aflaþi în viaþã pentru a fi cu Domnul
Isus când va reveni, cã, de fapt, îi vor pre-
ceda pe cei vii din ziua aceea, cã cei vii vor fi
uniþi cu ei ºi cã ei toþi vor fi cu Domnul pen-
tru totdeauna, reprezintã un motiv mai mult
decât suficient de bucurie. Pe lângã faptul cã
creºtinii nu se întristeazã ca necredincioºii la
moartea celor dragi, urmaºii lui Hristos pot
aºtepta cu nerãbdare acea zi mãreaþã. Aceasta
este mãreaþa speranþã a Bisericii, sã-L vadã
pe Domnul ei ºi sã fie unitã cu El pentru tot-
deauna. Este lucrul pe care trebuie sã-l
aºtepte fiecare credincios din aceastã epocã.
Este speranþa fericitã (Tit 2:13) pentru cei
morþi în Hristos, dar ºi pentru cei vii!

C. Vegherea personalã (5:1-11)
Secþiunea precedentã (4:13-18) a pre-

zentat o speranþã plinã de bucurie; aceastã
secþiune conþine un avertisment serios. Tesa-
lonicenii nu au auzit primul îndemn înainte
(4:18); ei l-au auzit pe acesta.

1. ZIUA DOMNULUI (5:1-3)
Pavel a început sã vorbeascã despre un

nou aspect al apariþiei Domnului. Domeniul
abordat s-a lãrgit, trecând de la Rãpire la
perioada mai lungã a istoriei care va urma
Rãpirii, ºi anume Ziua Domnului. În aceste
versete se subliniazã faptul cã momentul
revenirii Domnului este imposibil de prevã-
zut.

5:1. Tonul afectuos al lui Pavel a conti-
nuat prin folosirea din nou a cuvântului fra-
þilor. Expresia vremuri ºi soroace se referã
la timpurile (chronôn) ºi la evenimentele
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(kairôn) care preced Ziua Domnului. Pavel
nu avea trebuinþã sã vorbeascã mai pe larg
despre acest subiect, aºa cum a procedat cu
privire la Rãpire, pentru cã el i-a învãþat deja
despre Ziua Domnului.

5:2. Ziua Domnului este o perioadã
viitoare în care Dumnezeu va acþiona în
problemele lumii mai direct ºi cu mai mult
dramatism decât a fãcut-o de la lucrarea pã-
mânteascã a Domnului Isus Hristos. Este o
perioadã la care s-au referit mulþi profeþi
din Vechiul Testament (ex., Is. 13:9-11; Ioel
2:28-32; Þef. 1:14-18; 3:14-15). Aºa cum
aratã aceste versete ºi alte versete din Vechiul
Testament, Ziua Domnului va însemna atât
judecatã cât ºi binecuvântare. Aceastã peri-
oadã va începe imediat dupã Rãpirea Bise-
ricii ºi se va încheia cu Mileniul. Aceastã zi
este o temã importantã a profeþiei care este
prezentatã cel mai bine în Apocalipsa 6-19.

Aceastã perioadã a istoriei va veni ca o
surprizã pentru cei care se vor afla pe pãmânt
atunci, ca un hoþ care vine la un om care
doarme (cf. Mat. 24:43-44; Luca 12:39-40).
Dar înþelesul ilustraþiei cu venirea hoþului
noaptea nu trebuie forþat prea mult. Ideea
este cã aceastã Zi va veni pe neaºteptate, nu
neapãrat noaptea. Evident cã în unele pãrþi ale
lumii va fi noapte, iar în altele zi.

5:3. Aceastã Zi va începe atunci când
starea lumii pare paºnicã, fãrã a se întrevedea
o calamitate. Aceastã pace va fi rezultatul
semnãrii legãmântului de ºapte ani prezis în
Daniel 9:27. Observaþi cã Pavel nu s-a inclus
pe sine ºi pe cititorii sãi în grupul celor care
vor vedea Ziua Domnului, aºa cum a fãcut-o
atunci când a descris Rãpirea (1 Tes. 4:15,
17). Persoana a treia plural la care se gãseºte
verbul vor zice se referã în mod evident la cei
rãmaºi dupã Rãpire, adicã la necreºtini. Ei
vor aºtepta ignoranþi pace ºi liniºte, dar, în
loc de aceste lucruri, o prãpãdenie… va
veni peste ei. Aceastã „prãpãdenie“ (oleth-
ros; cf. 2 Tes. 1:9) nu este anihilare, ci între-
ruperea pãcii ºi a siguranþei prin revãrsarea
mâniei lui Dumnezeu pe pãmânt în timpul
Necazului cel Mare. Distrugerea va fi nea-
ºteptatã. Ilustraþia începerii durerilor naºterii
sugereazã atât un caracter subit imprevizibil
cât ºi o mare lipsã de confort personal (cf.
Mat. 24:8; Mar. 13:8). Mânia lui Dumnezeu
care s-a acumulat de-a lungul timpului va
izbucni deodatã. Semnele venirii se pot
discerne, chiar dacã momentul exact al iz-
bucnirii ei nu poate fi prevãzut. Lumea nu va
putea scãpa de mânia viitoare a lui Dum-
nezeu atunci când ea va izbucni în Ziua

Domnului, la fel cum femeia însãrcinatã nu
poate scãpa de durerile naºterii. În greacã
este folositã o expresie plinã de forþã (o dublã
negaþie: ou mç) pentru a sublinia cã fuga
(ekphygôsin) va fi inutilã.

2. PREGÃTIREA NECESARÃ (5:4-11)
În aceastã secþiune Pavel a aplicat doctri-

na Zilei Domnului cititorilor sãi.
5:4. Cititorii sãi nu erau „în întuneric“ în

privinþa acestor lucruri; ei au fost învãþaþi
înainte. Dar Pavel s-a referit la mai multe
lucruri aici. Cititorii sãi nu se aflau în acelaºi
grup cu cei care vor fi luaþi prin surprindere
de ziua aceea. Sfera lor de viaþã nu era în
întuneric, ci lumina (cf. Col. 1:13). Creºtinii
care au cunoºtinþã nu trebuie sã fie surprinºi
de „Ziua aceea“ a Domnului; li s-a spus cã va
veni. Nu îi va lua pe credincioºi prin sur-
prindere pentru cã atunci vor fi deja cu
Domnul (1 Tes 4:13-18).

5:5. Creºtinii trãiesc într-o sferã diferitã
de sfera de viaþã a necreºtinilor; diferenþa este
ca între zi ºi noapte (cf. Ef. 5:8). Creºtinii
sunt fii ai luminii; ei sunt de asemenea fii ai
zilei, adicã sunt iluminaþi ºi trãiesc într-un
domeniu caracterizat de luminã, cãldurã ºi
creºtere. Pavel s-a inclus ºi pe sine însuºi
(Noi) pentru a pregãt i îndemnul care
urmeazã, care va fi astfel mai real ºi primit
mai uºor dacã este ºi Pavel inclus, decât dacã
îndemnul ar fi fost adresat numai tesalonice-
nilor.

5:6. Îndemnul lui Pavel pentru cititorii
sãi a fost ca ei sã se poarte conform luminii
lor spirituale ºi sã fie pregãtiþi pentru Ziua
Domnului. El a prezentat acest îndemn ca o
consecinþã logicã a cuvintelor sale dinainte.
Pe lângã faptul cã acest mod de comporta-
ment este logic, era ºi o datorie necesarã.
Creºtinii nu trebuie sã fie indiferenþi faþã de
realitatea revenirii Domnului; ei trebuie sã nu
„doarmã“. Cuvântul pentru „dormim“ (kathe-
udômen; cf. v. 10) diferã de cuvântul folosit
de trei ori în 4:13-15 unde înseamnã moarte
(koimaô). Aici el înseamnã letargie spiritualã
ºi indiferenþã. Aceasta este starea celor ne-
mântuiþi, ceilalþi. Creºtinii, pe de altã parte,
trebuie sã vegheze ºi sã aºtepte treji revenirea
Domnului (1 Cor. 1:7; Tit 2:13; Evr. 9:28;
2 Pet. 3:12), pãstrându-ºi autocontrolul în lu-
mina marilor evenimente care vor urma.

5:7. Necredincioºii nu sunt treji sau
atenþi la aceste realitãþi spirituale. În schimb
ei sunt adormiþi ºi controlaþi de forþe din
exteriorul lor, cum sunt cei care se îmbatã,
devenind incapabili sã reacþioneze aºa cum ar
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trebui. Acestea sunt caracteristicile normale
ale celor care trãiesc în sfera definitã de
cuvântul noaptea.

5:8. Conform atitudinii de veghere pre-
zentate anterior, Pavel a folosit metafora unui
soldat, una dintre ilustraþiile sale favorite
pentru creºtin (Rom. 13:12b; Ef. 6:10-18;
1 Tim. 6:12; 2 Tim. 2:3-4; 4:7a). El ºi-a înte-
meiat îndemnul pe poziþia creºtinului: pentru
cã ei sunt fii ai zilei, trebuie sã trãiascã con-
form acestui adevãr. Fiind în pragul unui
eveniment care va însemna pentru unii trans-
ferarea instantanee, iar pentru alþii distru-
gerea instantanee, creºtinii trebuie sã se
înarmeze pentru aceste evenimente cu arma
autocontrolului. Platoºa unui roman îl aco-
perea pe soldat de la gât pânã la mijloc ºi îi
proteja aproape toate organele vitale (cf. Ef.
6:14). Acesta este efectul credinþei ºi al
dragostei. Credinþa în Dumnezeu protejeazã
interiorul, ºi dragostea pentru oameni prote-
jeazã exteriorul. Aceste douã haruri nu pot fi
separate; cel care crede în Dumnezeu îi va
iubi pe ceilalþi oameni (cf. 1 Tes. 1:3; 3:5).
Aceste atitudini îi ajutã pe creºtini sã rãmânã
credincioºi pânã la Rãpire. În plus, nãdejdea
mântuirii le pãzeºte minþile de atacurile în-
dreptate împotriva modului lor de a gândi.
Mântuirea pe care o aºteaptã este eliberarea
de mânia viitoare când Domnul se va în-
toarce, lucrul care reiese din context. Nu este
o dorinþã iluzorie cã într-o zi poate cã vor fi
mântuiþi pentru eternitate. Acest mod de a
gândi este strãin Noului Testament. Urmaºii
lui Hristos au o speranþã sigurã; ei nu sunt ca
ceilalþi care nu au speranþã.

5:9. Fiindcã (hoti, „pentru cã“) introduce
alt motiv pentru care credincioºii trebuie sã
se pregãteascã. Intenþia lui Dumnezeu pentru
ei nu este sã aibã parte de mânie, pedeapsa
care va veni pe pãmânt în Ziua Domnului, ci
sã primeascã mântuirea care va fi a lor când
Domnul va reveni pe nori. Mânia lui Dumne-
zeu s-a referit aici în mod evident la Necazul
cel Mare; acest lucru se deduce din context.
Eliberarea de sub mânia lui Dumnezeu este
rezervatã de El credincioºilor. Aceastã mân-
tuire temporalã vine prin Domnul… Isus
Hristos, la fel cum vine ºi mântuirea eternã.

5:10. Ce a vrut sã spunã Pavel prin cu-
vintele fie cã veghem, fie cã dormim? A
vrut el sã spunã „fie cã suntem vii, fie cã sun-
tem morþi“ sau „fie cã suntem alerþi, fie cã
suntem letargici din punct de vedere spiritu-
al“? Se pare cã el s-a referit la cel din urmã
sens, pentru cã el a folosit aceleaºi cuvinte
pentru „veghem“ (grçgorômen) ºi pentru
„dormim“ (katheudômen) ca ºi în versetul 6,

unde este evident cã el s-a referit la aspectele
spirituale ale vegherii sau ale letargiei. Dacã
este aºa atunci Pavel a spus cã creºtinii sunt
siguri de viaþa lor împreunã cu El, indiferent
dacã vegheazã sau nu din punct de vedere
spiritual. Viaþa lor împreunã cu Hristos a fost
scopul morþii lui Hristos pentru ei. Ei vor scã-
pa de mânia lui Dumnezeu fie cã vegheazã,
fie cã nu vegheazã (cf. 1:10). Acesta este un
argument convingãtor al concepþiei pretribu-
laþioniste despre Rãpire.

Pavel a scris cã Hristos a murit, nu cã
a fost omorât. Isus Hristos ºi-a dat viaþa; ni-
meni nu I-a luat-o (Ioan 10:18). Iar El a murit
pentru noi (cf. 2 Cor. 5:21). Aceastã afir-
maþie simplã a naturii substitutive a morþii lui
Hristos nu avea nevoie de explicaþii supli-
mentare pentru tesaloniceni. Fãrã îndoialã cã
Pavel a subliniat aceastã doctrinã centralã
atunci când i-a învãþat în persoanã; este un
adevãr fundamental.

5:11. Îndemnul practic prin care Pavel
ºi-a încheiat aceastã secþiune a provenit în
mod natural din explicaþia datã. Cititorii sãi
au fost instruiþi: mângâiaþi-vã ºi întãriþi-vã
unii pe alþii. El însuºi i-a mângâiat ºi i-a în-
tãrit prin aceastã epistolã, dar acest lucru nu
era suficient. Acest nou îndemn trebuie
repetat ºi subliniat de mai multe ori. Trebuia
adãugat corpului de adevãruri pe care ei le
primiserã deja ºi, mângâindu-se unii pe alþii
în cadrul întrunirilor bisericii ºi a conversa-
þiilor particulare despre adevãrurile revelate,
ei trebuia sã includã ºi acest mare adevãr.
Credincioºii nu au nevoie sã audã tot timpul
ceva nou, dar au nevoie sã li se aminteascã
lucrurile pe care le ºtiau deja, pentru a nu le
uita. Acest verset ne permite sã înþelegem
cum decurgeau întâlnirile Bisericii Primare.
Ele includeau ocazia zidirii reciproce a cre-
dincioºilor. Încurajarea ºi zidirea mutualã
sunt nevoi ale bisericii locale ºi astãzi. Încu-
rajarea ºi zidirea cu privire la speranþa lor
în revenirea lui Hristos sunt cu atât mai
necesare.

D. Viaþa bisericii (5:12-15)
În acest pasaj Pavel le-a amintit citito-

rilor sãi despre responsabilitãþile lor prezente
ca oameni care cred în Hristos. El a trecut de
la instrucþiunile cu privire la viitor la îndem-
nuri pentru prezent. Stilul lui criptic, aproape
abrupt, a avut scopul de a-i aduce de la gân-
durile despre viitor la realitatea responsabi-
litãþilor lor imediate. În primul rând el le-a
dat instrucþiuni legate de relaþia lor cu liderii
lor spirituali.
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1. ATITUDINEA FAÞÃ DE CONDUCÃTORI 
(5:12-13)
Urmãtoarele instrucþiuni sunt adresate

grupului ca întreg, adicã tuturor creºtinilor
din bisericã.

5:12. Conducãtorii bisericii sunt probabil
bãtrânii bisericii în contextul prezentãrii lor
de cãtre Pavel. Aceºtia erau oameni care se
ostenesc pentru a asigura grija pastoralã a
turmei, probabil în timpul lor liber, pentru cã
în Biserica Primarã conducãtorii locali ai
bisericii aveau de cele mai multe ori servicii
în afara bisericii. Aceºti conducãtori sunt
prezentaþi în continuare prin expresia care vã
cârmuiesc în Domnul. Ei aveau poziþii de
conducere spiritualã în bisericã ºi erau res-
ponsabili înaintea lui Dumnezeu pentru cei
aflaþi în grija lor (cf. Evr. 13:17). Printre
aceste responsabilitãþi se numãrau sfaturile,
atunci când erau necesare. Deoarece Pavel a
folosit pluralul cei când a vorbit despre con-
ducãtori, acest lucru înseamnã cã existau mai
mulþi conducãtori în biserica tesalonicenilor,
la fel ca în alte biserici cãrora le-a scris Pavel
(cf. Fil. 1:1).

Pavel a dat trei îndemnuri bisericii cu
privire la atitudinea corespunzãtoare faþã de
conducãtorii lor. Primul îndemn a fost sã pri-
viþi bine pe aceºti conducãtori. Acest termen
(eidenai) înseamnã în mod normal „a ºti“, dar
aici el include aprecierea ºi respectarea con-
ducãtorilor ºi a lucrãrilor lor.

5:13. Nevoia de a-i respecta pe conducã-
tori este subliniatã în continuare în al doilea
îndemn. Membrii bisericii trebuie sã-i stimeze,
sã-i aprecieze ºi sã-i respecte pe condu-
cãtorii lor, datoritã lucrãrii lor. Expresia din
greacã este puternicã: sã-i preþuiþi foarte
mult (hçgeisthai autous hyperekperissôs).
Preþuirea lor trebuie sã fie o atitudine conti-
nuã. Unii conducãtori ai bisericii nu meritau
acelaºi respect personal ca alþi conducãtori,
dar Pavel i-a învãþat cã toþi trebuie preþuiþi,
datoritã naturii responsabilitãþilor lor înaintea
lui Dumnezeu. Acestor conducãtori li se da-
toreazã nu un respect mai mic, ci cel mai înalt
respect, iar aceastã preþuire trebuie sã pro-
vinã din dragoste, din pricina lucrãrii lor,
chiar dacã nu din motive personale. Douã
motive pentru acest îndemn sunt natura
lucrãrii lor ºi faptul cã liderii bisericii fac
mult bine altora.

Al treilea îndemn este: trãiþi în pace
între voi. Acest lucru rezultã din ascultarea
de instrucþiunile anterioare: ideea de aici
este menþinerea, nu iniþierea pãcii. Condi-
þiile necesare pãcii existau deja în biserica

tesalonicenilor, iar ei ar trebui sã le pãstreze.
Îndemnul este un imperativ. Multe disensiuni
în bisericile moderne au drept cauzã neas-
cultarea de cãtre membrii bisericii a acestor
porunci. 

2. RELAÞIILE ÎNTRE MEMBRI (5:14-15)
Toþi membrii bisericii, împreunã cu lide-

rii bisericii, au responsabilitatea de a lucra
unii pentru alþii.

5:14. Toþi creºtinii au patru responsabi-
litãþi permanente unul faþã de celãlalt: (a) cei
ce trãiesc în neorânduialã trebuie sã fie
avertizaþi. Cei care îºi neglijeazã îndatoririle
zilnice trebuie încurajaþi sã treacã la fapte.
(b) Cei deznãdãjduiþi (oligopsychius, lit.,
„care sunt slabi în suflet“) trebuie sã fie în-
curajaþi. Aceºti oameni cu un psihic mai slab
au tendinþa de a se descuraja ºi de a se întrista
mai repede decât majoritatea oamenilor. Ei
au nevoie de îmbãrbãtare, de încurajarea de a
merge înainte ºi de un ajutor suplimentar de a
trãi viaþa creºtinã. (Este interesant faptul cã
verbele din aceste douã porunci [parakalou-
men ºi paramytheisthe] fac parte din aceeaºi
categorie ca ºi primele douã participii din
2:12.) (c) Cei slabi au nevoie sã fie sprijiniþi.
Aceºti oameni nu au învãþat încã sã se
încreadã în Domnul atât de mult cât ar trebui
pentru împlinirea nevoilor lor spirituale. Pânã
când vor ajunge la aceastã etapã a maturi-
zãrii, ei au nevoie de sprijinul puternic al
celorlalþi credincioºi. Bineînþeles, toþi creº-
tinii sunt slabi ºi au nevoie de puterea comu-
niunii creºtine, dar cei slabi din punct de
vedere spiritual au o nevoie ºi mai mare. A
patra responsabilitate le rezumã pe cele trei
anterioare: (d) fiþi rãbdãtori cu toþi. Cu toate
cã aici este vorba în primul rând de rãbdarea
arãtatã altor creºtini, aceastã poruncã este ge-
neralã, incluzându-i pe toþi oamenii. Aceastã
capacitate de a-i ajuta pe alþii care, în unele
privinþe, nu sunt la fel de tari, nu poate pro-
veni decât din dragostea lui Dumnezeu pro-
dusã de cãtre Duhul Sfânt (1 Cor. 13:4; Gal.
5:22).

5:15. Opusul rãbdãrii este rãzbunarea,
orice formã ar îmbrãca ea. Rãzbunarea nu
este o alternativã pentru un creºtin. Dacã rãul
care i se face este cauzat de o obligaþie im-
pusã de un frate aflat în nevoie sau de o acþi-
une cu o motivaþie rea, cel nedreptãþit nu are
dreptul sã rãsplãteascã rãul cu rãu (cf. Mat.
5:38-48; Rom. 12:17-21; 1 Pet. 3:9). Reacþia
în aceastã ocazie trebuie sã fie manifestarea
bunãtãþii. De asemenea, nu este suficientã
reþinerea de la rãu; creºtinului i se cere sã

1 Tesaloniceni 5:12-15

699

1Tesaloniceni.qxd  04.01.2005  22:29  Page 699



facã binele — cãutaþi totdeauna sã faceþi ce
este bine. Creºtinii nu trebuie sã facã acest
lucru numai dacã li se oferã ocazia, ci trebuie
sã se strãduiascã sã facã binele. Acest tip de
reacþie necesitã efort ºi trebuie sã fie perma-
nent.

E. Trãirea sfântã (5:16-24)
Acest grup final de instrucþiuni conþine

îndemnuri generale pentru o viaþã sfântã.

1. TRÃIREA PERSONALÃ (5:16-18)
Aceste îndemnuri, care se ocupã de atitu-

dini, sunt adresate credincioºilor individuali
ºi se referã la vieþile lor personale înaintea lui
Dumnezeu.

5:16. Dumnezeu doreºte ca oamenii Sãi
sã se „bucure“ ºi le dã motivele de a se bucu-
ra. Dar Pavel cunoºtea bine natura umanã ºi a
ºtiut cã era nevoie de a li se aminti credin-
cioºilor cã trebuie sã se bucure oricând (cf.
Fil. 3:1; 4:4). Aceasta este o poruncã. Bucu-
ria unui creºtin nu provine din circumstanþe,
ci din binecuvântãrile care sunt ale lui, dato-
ritã faptului cã el este în Hristos. „Creºtinul
care rãmâne într-o stare de tristeþe ºi depresie
încalcã de fapt o poruncã: într-un sens sau
altul el nu s-a încrezut în totalitate în Dum-
nezeu, în puterea, providenþa ºi iertarea Lui“
(A.J. Mason, „The Epistles of Paul the Apos-
tle to the Thessalonians“ în Ellicott’s Com-
mentary on the Whole Bible, vol. 8, p. 145).
Aceste douã cuvinte (pantote chairete) con-
stituie cel mai scurt verset din Noul Testa-
ment grecesc.

5:17. Rugãciunea continuã nu este rugã-
ciunea fãrã nici o întrerupere, ci rugãciunea
care continuã oricând existã ocazia potrivitã.
Adverbul tradus prin neîncetat (adialeiptôs,
de asemenea în 1:3) este folosit în greacã
pentru a desemna tusa seacã. Pavel a vorbit
despre menþinerea comuniunii permanente cu
Dumnezeu atât de mult cât este posibil în
mijlocul vieþii zilnice în care momentele de
concentrare sunt întrerupte deseori.

5:18. Cele douã porunci anterioare au
avut de-a face cu timpul de care dispune cre-
ºtinul („întotdeauna“ ºi „neîncetat“); aceastã
poruncã se referã la toate lucrurile prin care
trece el. Creºtinii trebuie sã-I „mulþumeascã“
lui Dumnezeu în toate ocaziile vieþii. Faptul
cã Dumnezeu face ca toate lucrurile sã
lucreze împreunã spre binele celor care Îl
iubesc pe El (Rom. 8:28) este baza acestei
rugãminþi stãruitoare.

Aceste trei îndemnuri din versetele 16-18
nu reprezintã doar sfaturi bune, ci ele sunt

voia lui Dumnezeu pentru fiecare creºtin.
Ele nu reprezintã voia lui Dumnezeu în tota-
litatea ei, ci un segment clar ºi important al
ei. Voia lui Dumnezeu înseamnã bucurie,
rugãciune ºi mulþumire pentru cei care sunt în
Hristos Isus.

2. TRÃIREA COLECTIVÃ (5:19-22)
În timp ce versetele precedente sublini-

azã responsabilitatea individualã, acestea
se referã la viaþa colectivã a credincioºilor.
Urmeazã cinci porunci într-un ritm de stacca-
to. Douã porunci sunt negative (v. 19-20) ºi
trei sunt pozitive (v. 21-22).

5:19. Biblia aseamãnã în mod frecvent
Duhul Sfânt cu o flacãrã (Is. 4:4; Mat. 3:11;
Fapte 2:3-4). El încãlzeºte inima, lumineazã
mintea ºi dã putere spiritului oamenilor.
Pavel a avertizat împotriva împiedicãrii aces-
tei lucrãri a Duhului. Focul Duhului poate
fi diminuat sau chiar „stins“ dacã existã
împotrivire faþã de El. Credincioºii se pot
opune lucrãrii Duhului Sfânt. Acesta este
lucrul împotriva cãruia avertizeazã Pavel.
Versetul urmãtor poate arãta cum era Duhul
în pericol de a fi stins de cãtre tesaloniceni.

5:20. Este posibil ca în Biserica Primarã,
ºi mai ales în biserica tesalonicenilor, sã fi
existat tendinþa subestimãrii valorii profeþi-
ilor. Darul profeþiei era capacitatea de a primi
ºi de a comunica revelaþiile directe din partea
lui Dumnezeu înainte de terminarea Noului
Testament (1 Cor. 13:8). Uneori aceste reve-
laþii se refereau la evenimente viitoare (Fapte
11:28), dar deseori ele se ocupau de prezent
(Fapte 13:2). Poate cã oamenii care nu au
primit revelaþii profetice îi învãþau pe alþii
propriile lor concepþii privitoare la revenirea
lui Hristos, rezultatul fiind tendinþa de a eva-
lua revelaþiile profetice conform unor criterii
superficiale (ex., elocvenþa vorbitorului) ºi
nu conform autoritãþii lor intrinsece.

Ca aplicaþie, creºtinii nu trebuie sã dis-
preþuiascã nici o revelaþie care a fost datã
Bisericii, cãreia i-a fost recunoscutã autori-
tatea ºi care a fost pãstratã în Scripturã de
cãtre Duhul Sfânt. Ispita de a aºeza ideile
oamenilor pe picior de egalitate cu Scriptura
lui Dumnezeu este prezentã ºi astãzi.

5:21. În contextul acestui pericol creºti-
nii trebuie sã „cerceteze“ ceea ce aud ºi ci-
tesc, comparând aceste lucruri cu Scriptura,
pentru a determina dacã originea lor este
divinã. Acest lucru este dificil, dar este posi-
bil pentru un credincios spiritual (1 Cor.
2:14). Fiecare creºtin are responsabilitatea ºi
capacitatea de a face acest lucru, cu toate cã
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unii au mai mult discernãmânt decât alþii (cf.
Fapte 17:11; 1 Ioan 4:1). Ceea ce este desco-
perit ca bun (i.e., în armonie cu ceea ce a fost
dat de Duhul Sfânt în Cuvânt) trebuie reþinut.

5:22. Pe de altã parte, trebuie respinse ºi
evitate învãþãturile false ºi modul fals de a
trãi. Pe lângã faptul cã profeþiile false trebuie
respinse, Pavel ºi-a lãrgit sfera avertismen-
tului, spunând cã orice se pare rãu trebuie
evitat. Acest avertisment se referã ºi la toate
lucrurile care par a fi rele. Cu toate acestea,
„deºi credincioºii trebuie sã se abþinã de la
acþiuni care ºtiu cã sunt dãunãtoare pentru
alþii, nu este întotdeauna posibil sã evite
lucrurile care, unui mod îngust ºi nebunesc
de a gândi, îi par a fi rele“ (Hiebert, The
Thessalonians Epistles, p. 249).

3. PUTEREA DIVINÃ (5:23-24)
Deoarece cerinþele acestea sunt grele,

Pavel ºi-a exprimat dorinþa pioasã cã Dum-
nezeu sã le dea puterea cititorilor de a le
îndeplini.

5:23. Pentru a-ºi încuraja cititorii, Pavel
a scos în evidenþã capacitatea lui Dumnezeu
de a produce pacea. Biserica din Tesalonic
a experimentat pacea prin predicarea evan-
gheliei, iar când Pavel a scris aceastã epistolã
tesalonicenii se bucurau de pace între ei.
Dumnezeul care le-a dat „pace“ va fi ºi în
viitor sursa adecvatã de pace, aºa cum a fost
în trecut. Pavel s-a rugat ca Dumnezeu sã-i
sfinþeascã (sã-i punã deoparte) în toate do-
meniile vieþilor lor. Pavel nu a vrut sã spunã
cã ei vor atinge sfinþenia completã înainte de
a ajunge în cer; acest lucru este imposibil. De
asemenea, el s-a rugat pentru cititorii lui
astfel ca fiinþele lor sã fie pãzite întregi
(amemptôs, i.e., fãrã nici un temei legitim de
acuzaþie; cf. 2:10) în vederea ºi pânã la veni-
rea (parousia) Domnului… Isus Hristos.

Cu toate cã Pavel a vorbit despre creºtin
folosind cuvintele duhul… sufletul… ºi tru-
pul, în alte pãrþi omul este prezentat doar cu
douã pãrþi: trup ºi duh (Iac. 2:26; 2 Cor. 7:1)
sau trup ºi suflet (Mat. 10:28). De asemenea,
se spune despre om cã are inimã, minte,
conºtiinþã ºi alte pãrþi. În loc de a susþine cã
omul are doar trei pãrþi, Pavel a folosit aceºti
trei termeni pentru a identifica diferitele
aspecte ale personalitãþii pe care a dorit sã le
sublinieze. Duhul este partea cea mai înaltã ºi
unicã a omului, care îi dã capacitatea de a
comunica cu Dumnezeu. Sufletul este partea
omului care îl face conºtient de sine; este se-
diul personalitãþii sale. Trupul, desigur, este
partea fizicã prin care persoana interioarã se

exprimã ºi prin care este recunoscutã. Pavel
a spus deci cã dorinþa lor era ca tesalonicenii
sã fie pãstraþi fãrã vinã de cãtre Dumnezeu
în relaþia lor cu El în vieþile lor personale
interioare ºi în contactele lor sociale cu alþi
oameni.

5:24. Acelaºi Dumnezeu care îl cheamã
pe un creºtin va face acest lucru prin Duhul
Sfânt care locuieºte în el. Dumnezeu este
credincios în a duce la îndeplinire lucrarea
pe care a început-o în credincioºi (Fil. 1:6).
Dumnezeu nu mântuieºte un om prin har
pentru ca apoi sã-l lase pe creºtin sã creascã
spiritual singur prin faptele lui (Gal. 3:3). Aºa
cum Dumnezeu îi cheamã ºi îi justificã prin
har pe oameni, El îi sfinþeºte tot prin har.

IV. Încheiere (5:25-28)

Aceastã încheiere se aseamãnã cu un
post-scriptum al unei scrisori. Ea conþine încã
trei îndemnuri ºi o binecuvântare.

A. Apeluri personale (5:25-27)
Spre deosebire de cele mai multe dintre

epistolele sale, secþiunea care încheie epis-
tola nu afirmã cã a fost scrisã de el sau de
un asistent.

5:25. Este pentru prima oarã în epistolã
când adresarea fraþilor (folositã de 15 ori în
1 Tes.; vezi comentariile de la 1:4) apare la
începutul propoziþiei în original. Locul îi
subliniazã importanþa. Forþa timpului prezent
de aici este scoasã în evidenþã de sensul ex-
presiei: „continuaþi sã vã rugaþi.“ Apelul lui
Pavel pentru rugãciune era adresat celor pe
care Pavel îi considera fraþi. Fãrã îndoialã cã
multe dintre succesele sale misionare au fost
atribuite rugãciunilor tesalonicenilor ºi a
altor credincioºi. Pavel a înþeles atât inca-
pacitatea sa proprie cât ºi capacitatea lui
Dumnezeu de a-i da succes în lucrare (cf.
2 Cor. 3:5). El a cerut credincioºilor sã se
roage ºi pentru tovarãºii sãi de lucrare, nu
numai pentru el.

5:26. În civilizaþia lui Pavel, la fel ca în
multe civilizaþii de astãzi, era obiºnuit sã fie
salutaþi prietenii cu o sãrutare. Bãrbaþii îi
salutau pe alþi bãrbaþi în acest mod ºi femeile
le salutau la fel pe alte femei. Acest sãrut
comunica afecþiune personalã, nu dragostea
dintre bãrbat ºi femeie. Dând acest îndemn,
Pavel a încurajat o expresie exterioarã a ade-
vãratei dragoste creºtine. Sãrutarea trebuia  sã
fie sfântã, nu pasionalã sau fireascã. În
civilizaþia apuseanã de astãzi o alternativã
acceptabilã ar fi o îmbrãþiºare, o mângâiere

1 Tesaloniceni 5:22-26

701

1Tesaloniceni.qxd  04.01.2005  22:29  Page 701



pe spate sau o strângere de mânã. J.B.
Phillips a parafrazat acest verset în limba
englezã a secolului XX: „Daþi o strângere de
mânã tuturor fraþilor.“

5:27. Îndemnul final este foarte fierbinte:
epistola aceasta sã fie cititã tuturor fra-
þilor, probabil întregii bisericii din Tesalonic.
Folosirea normalã a cuvântului grecesc
tradus „cititã“ (anagnôsthçnai) înseamnã cã
epistola trebuia cititã cu voce tare. Cuvintele
lui Pavel sunt pline de o forþã surprinzãtoare.
El ºi-a aºezat cititorii sub forþa unui legãmânt
(enorkizô hymas, vã rog fierbinte) pentru a
face acest lucru. Dumnezeu îi va disciplina
dacã ei nu vor asculta. Existau probleme în
bisericã pe care Pavel a dorit sã le abordeze
prin citirea epistolei în faþa întregii biserici?
Sau ºi-a dat seama cã aceastã epistolã a fost
scrisã sub inspiraþia divinã ºi de aceea avea
valoare spiritualã? Poate cã ambele motive
sunt reale.

B. Binecuvântare (5:28)
5:28. Pavel s-a referit la harul lui Dum-

nezeu în toate binecuvântãrile din epistolele
sale. Harul lui Dumnezeu constituia motivul
marii încântãri a lui Pavel (cf. 1:1). El a spus
cã harul îi aparþinea Domnului nostru Isus
Hristos. În El creºtinii au totul. Evident,
harul lui Dumnezeu este întotdeauna cu toþi
copiii Lui, dar preocuparea lui Pavel era ca
toþi cititorii sãi sã experimenteze ºi sã bucure
de acest har. Tot ceea ce are omul are în
Hristos ºi datoritã harului Sãu.
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705

INTRODUCERE

Autorul epistolei. Aceastã epistolã afirmã cã
a fost scrisã de Pavel, care a scris ºi 1 Tesalo-
niceni sub inspiraþia Duhului Sfânt (cf. 1 Tes.
1:1). Nu existã indicii în scrierile pãrinþilor
Bisericii Primare, care au trãit în timpul ºi
dupã viaþa lui Pavel, cã autenticitatea acestei
epistole ar fi pusã la îndoialã. De fapt mai
mulþi pãrinþi ai Bisericii au menþionat pater-
nitatea paulinã a acestei epistole în scrierile
lor. Abia la începutul secolului XIX au fost
ridicate semne de întrebare în legãturã cu
identitatea autorului acestei epistole. Ele au
provenit de la criticii raþionaliºti care au
refuzat sã accepte afirmaþia Bibliei despre
inspiraþia ei divinã. Dar întrebãrile criticilor
nu au avut efect devastator pentru cã auten-
ticitatea acestei cãrþi ºi a altor cãrþi din Noul
Testament a fost demonstrabilã de-a lungul
secolelor.

Locul scrierii. Aproape toþi cercetãtorii con-
servatori cred cã 2 Tesaloniceni a fost scrisã
din Corint. Baza acestei concluzii este cã
Pavel, Sila ºi Timotei se aflau în Corint
(Fapte 18:5). Ei nu sunt menþionaþi împreunã
în Biblie dupã aceastã perioadã, cu toate cã
ei ar fi putut rãmâne împreunã. Deoarece
1 Tesaloniceni a fost scrisã din Corint (vezi
Introducere la 1 Tes.) ºi pentru cã subiectele
tratate în a doua epistolã par sã provinã din
situaþii la care se face referire în prima epis-
tolã ºi care reflectã o situaþie foarte asemãnã-
toare în biserica din Tesalonic, Corint pare a
fi locul cel mai logic al scrierii epistolei.

Data scrierii. Datoritã motivelor menþionate
mai înainte, se pare cã 2 Tesaloniceni a fost
scrisã la destul de puþin timp dupã 1 Tesalo-
niceni, poate cã nu mai târziu de 12 luni.
Acest lucru înseamnã cã data compunerii ei
a fost la începutul anilor 50, datã care face
ca epistola sã fie a treia dintre scrierile cano-
nice ale lui Pavel (presupunând cã Galateni
a fost prima).

Ocazia ºi scopul scrierii. Epistola oferã
dovezi cã Pavel auzise nu cu mult timp în
urmã veºti despre starea bisericii. Probabil cã
aceste informaþii i-au parvenit prin mesagerul
care a dus 1 Tesaloniceni ºi care apoi s-a
întors în Corint. Poate cã alþi oameni care
aveau veºti despre bisericã i-au informat pe
cei trei misionari (Pavel, Sila ºi Timotei).
Unele dintre veºti erau bune: tesalonicenii au
continuat sã creascã ºi sã-I rãmânã fideli lui
Hristos în ciuda persecuþiei. Dar unele veºti
erau rele: în bisericã au pãtruns învãþãturi
false despre Ziua Domnului care i-au derutat
pe unii membri, determinându-i sã-ºi pãrã-
seascã locurile de muncã în aºteptarea reve-
nirii Domnului.

În lumina acestor veºti, Pavel s-a vãzut
constrâns sã scrie aceastã epistolã. El i-a lãu-
dat pe copiii sãi în credinþã pentru creºterea
lor, a corectat eroarea doctrinarã despre Ziua
Domnului ºi i-a avertizat de consecinþele ei.

STRUCTURA

I. Salutãri (1:1-2)
II. Laude pentru progresul din trecut 

(1:3-12)
A. Mulþumire pentru creºtere (1:3-4)
B. Încurajarea perseverenþei (1:5-10)
C. Rugãciune pentru succes (1:11-12)

III. Corectarea erorii din prezent (2:1-12)
A. Începutul Zilei Domnului (2:1-5)
B. Taina fãrãdelegii (2:6-12)

IV. Mulþumire ºi rugãciune (2:13-17)
A. Mulþumire pentru chemare 

(2:13-15)
B. Rugãciune pentru putere (2:16-17)

V. Îndemnuri pentru creºterea din viitor 
(3:1-15)
A. Rugãciune pentru apostoli (3:1-2)
B. Încrederea apostolilor (3:3-5)
C. Tratarea neorânduielii (3:6-10)
D. Porunci pentru leneºi (3:11-13)
E. Disciplinarea celor neascultãtori 
] (3:14-15)
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COMENTARIU

I. Salutãri (1:1-2)

1:1. Aceastã epistolã începe prin numi-
rea celor trei bãrbaþi menþionaþi în 1 Tesalo-
niceni 1:1. La fel ca în 1 Tesaloniceni, Pavel
a fost autorul (condus de inspiraþia Duhului
Sfânt) pentru cã el a vorbit despre sine însuºi
la singular (2 Tes. 2:5; 3:17). Dar Silvan ºi
Timotei i s-au alãturat în trimiterea epistolei
(Pavel a folosit frecvent persoana întâia plu-
ral: 1:3-4, 11-12, etc.). Mai multe date despre
aceºti trei oameni se gãsesc la comentariile
de la 1 Tesaloniceni 1:1.

Aceeaºi adunare de creºtini a primit
ambele epistole. Biserica este prezentatã ca
fiind în Dumnezeu, Tatãl nostru, ºi în Dom-
nul Isus Hristos. La fel ca în multe pasaje
din epistolele Noului Testament, Isus Hristos
este aºezat la acelaºi nivel cu Dumnezeu
Tatãl. Dumnezeu este Tatãl fiecãrui creºtin în
mod individual, o revelaþie fãcutã mai întâi
de Isus Hristos (Mat. 6:9). O bisericã este o
adunare de oameni care sunt în Hristos prin
credinþa în moartea Lui ispãºitoare ºi, din
acest motiv, sunt copiii lui Dumnezeu.

1:2. Acest verset conþine salutarea; ver-
bul „sã fie“ este implicit. Pavel le-a amintit
cititorilor sãi cã ei au primit har ºi pace de la
Dumnezeu, ºi el a dorit ca ei sã experimenteze
pe deplin aceste binecuvântãri. „Harul“ se
referã la „bogãþiile lui Dumnezeu datoritã lui
Hristos“; este favoarea nemeritatã pe care El
o acordã tuturor celor care acceptã lucrarea
substitutivã a lui Isus Hristos de pe cruce,
pentru ei, prin credinþã. Dumnezeu dã omului
lucrurile opuse celor pe care le meritã: bine-
cuvântãri în loc de judecatã. Acesta este harul
lui Dumnezeu. „Pacea“ este încheierea osti-
litãþii ca rezultat al morþii lui Hristos; Dum-
nezeu ºi oamenii pot fi împãcaþi, pentru cã
datoria pãcatului uman a fost plãtitã de
Hristos. Creºtinii au pace cu Dumnezeu prin
moartea lui Hristos. Ei au mai experimentat
ºi pacea lui Dumnezeu ca rezultat al lucrãrii
lui Hristos.

Creºtinii pot avea pace chiar ºi în mij-
locul încercãrilor ºi al persecuþiei. Aceasta
a fost dorinþa lui Pavel pentru tesaloniceni.
Atât harul cât ºi pacea sunt darurile lui
Dumnezeu care au ajuns la credincioºi prin
Domnul Isus Hristos.

În ambele epistole cãtre tesaloniceni
Pavel a folosit salutarea „Har ºi pace“, aici
(în 2 Tes.) adãugând cuvintele de la Dum-
nezeu, Tatãl nostru, ºi de la Domnul Isus

Hristos! (În COR aceste cuvinte apar ºi în
1 Tes., spre deosebire de NIV — n.tr.)

II. Laude pentru progresul din trecut 
(1:3-12)

Aceastã secþiune trece foarte lin de la un
subiect la altul, stilul lui Pavel fiind unul
natural de conversaþie. Pavel a început prin
a-I mulþumi lui Dumnezeu pentru creºterea
spiritualã a tesalonicenilor. Acest lucru l-a
determinat sã-i încurajeze sã persevereze în
statornicia lor. El a explicat cã el ºi tovarãºii
lui în scrierea epistolei se rugau pentru
succesul lor spiritual.

A. Mulþumire pentru creºtere (1:3-4)
Caracterul, motivele ºi consecinþele mul-

þumirii apostolului sunt prezentate în aceste
versete.

1:3. Pavel ºi tovarãºii sãi misionari care
au fost în Tesalonic aveau multe motive sã-I
„mulþumeascã“ lui Dumnezeu pentru bise-
rica aceasta, ºi mulþumirile lor erau perma-
nente (cf. 1 Tes. 1:2). Era drept pentru ei sã-I
dea mulþumiri lui Dumnezeu pentru cã aceºti
credincioºi constituiau motivul mulþumirii
lor. De fapt Pavel se simþea obligat sã-I
mulþumeascã lui Dumnezeu ca ºi cum avea o
datorie pe care era bucuros sã o plãteascã.
Credinþa lor a continuat sã creascã (hyper-
auxanei, „a creºte foarte mult“; auxanô este
folosit în Evanghelii în legãturã cu creºterea
plantelor ºi a copiilor mici, iar în epistole în
legãturã cu creºterea spiritualã [ex., Ef. 4:15;
Col. 1:6, 10], dar în NT hyperauxanei este fo-
losit numai aici). Credinþa creºtinilor trebuie
sã meargã crescând în vieþile lor; ei trebuie
sã se încreadã mai mult în Dumnezeu ºi în
mai multe domenii pe mãsurã ce trec tot mai
mulþi ani de când sunt în Hristos. Credinþa în
Dumnezeu nu este un lucru static. Deoarece
este încrederea într-o Persoanã, credinþa fie
creºte, fie descreºte. O credinþã care se mã-
reºte aratã cã acel creºtin continuã sã creascã.

Pe lângã dezvoltarea relaþiei tesaloni-
cenilor cu Dumnezeu ºi relaþia lor cu alþi
oameni s-a dezvoltat. Credinþa autenticã în
Dumnezeu este întotdeauna însoþitã de dra-
goste pentru alþii (Iac. 2:14-17). Credinþa este
rãdãcina; dragostea este roada. Dragostea
tesalonicenilor faþã de ceilalþi se „mãrea“
(pleonaxei). În 1 Tesaloniceni 3:12 Pavel ºi-a
exprimat preocuparea ca dragostea lor sã
„creascã“ (pleonasai) iar acum, fericit, el a
spus cã ea creºtea. Atât credinþa cât ºi dra-
gostea aveau o creºtere mai mare decât cea
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normalã, asemãnãtoare creºterii plantelor
fertilizate. Biserica tesalonicenilor era deo-
sebitã.

1:4. Datoritã acestei creºteri formidabile,
apostolii vorbeau deseori cu mândrie justifi-
catã altor oameni din bisericile lui Dum-
nezeu despre biserica tesalonicenilor care era
un model ce trebuia imitat. În mod concret,
statornicia (hypomonçs; cf. 1 Tes. 1:3; 2 Tes.
3:5) lor în mijlocul persecuþiilor era remarca-
bilã. Tesalonicenii nu au reacþionat în faþa
situaþiilor neplãcute aºa cum fac mulþi
creºtini, fugind din situaþiile neplãcute. În
schimb, ei au considerat circumstanþele lor
drept voia lui Dumnezeu ºi erau hotãrâþi sã
facã faþã presiunilor. Iar atitudinea lor a fost
sã nu se bazeze pe puterea lor pentru a face
faþã dificultãþilor. Ei aveau credinþa în
Dumnezeu; cãutau la El harul suficient de
a suporta ºi a accepta circumstanþele drept
condiþii pe care El le-a permis pentru gloria
Lui. Ei suportau cu rãbdare toate prigonirile
(diôgmois) duºmanilor evangheliei, care le
erau ostili (cf. 1 Tes. 3:3-4). Necazurile
(thlipsesin, „apãsãri, necazuri“; cf. 2 Tes.
1:6-7) prin care treceau erau situaþii dure-
roase provocate de cunoºtinþele lor, atât evrei
cât ºi neevrei (cf. 1 Tes. 1:6; 2:14; Fapte
17:5-9). Persecuþiile ºi necazurile erau nume-
roase. În pofida tuturor acestora, tesaloni-
cenii continuau sã rãmânã tari ºi stabili în
credinþa lor.

B. Încurajarea perseverenþei (1:5-10)
Pavel a continuat sã hrãneascã sufletele

acestor sfinþi asediaþi din toate pãrþile, astfel
încât ei sã poatã suporta presiunile ispitelor.

1:5. Experienþele prezente ale tesalonice-
nilor, a spus Pavel cu scopul de a-i încuraja,
ilustrau dreapta judecatã a lui Dumnezeu,
adicã faptul cã Dumnezeu este drept.

Când Dumnezeu îi va judeca pe tesalo-
niceni ei vor fi declaraþi vrednici de Împã-
rãþia lui Dumnezeu. Rãbdarea în necazuri nu
îl face pe om vrednic de cer; cerul nu este
câºtigat prin suferinþã. Dar rãbdarea în ne-
cazuri demonstreazã vrednicia omului. Un
creºtin este fãcut vrednic de harul lui Dum-
nezeu pe care el îl primeºte ca un dar prin
credinþã în Isus Hristos. Necazurile lui aratã
ceea ce existã deja, deoarece caracterul care
se formeazã prin focul încercãrii este dãruit
de Dumnezeu, care primeºte toatã gloria.
Harul lui Dumnezeu care îi dã creºtinului
puterea de a rezista focurilor experienþei
umane, care îi distrug pe necreºtini, este
singurul temei pe baza cãruia creºtinul poate

cere sã fie considerat vrednic de Împãrãþia
lui Dumnezeu. Împãrãþia lui Dumnezeu
se referã la domnia lui Dumnezeu asupra
tuturor, de care creºtinii se bucurã în calitate
de copii ai Sãi.

Scopul suferinþelor tesalonicenilor a fost
sã aducã glorie lui Dumnezeu prin manifes-
tarea harului Sãu prin modul în care ei au
rezistat în încercãrile lor. Faptul cã au „sufe-
rit“ a demonstrat cã ei erau consideraþi vred-
nici de Împãrãþia lui Dumnezeu. Într-un alt
sens ei sufereau ca soldaþi ai lui Hristos.

1:6. Pavel a explicat cum suferinþele
tesalonicenilor au demonstrat dreptatea lui
Dumnezeu. Mai întâi el a afirmat marele
adevãr susþinut de la Geneza pânã la Apo-
calipsa: Dumnezeu… este drept. Dumnezeu
va aplica dreptatea în mod echilibrat. El va da
întristare (thlipsin; cf. v. 4) celor ce îi întris-
teazã (thlibousin) pe tesaloniceni (cf. Gal.
6:7).

1:7. Pe de altã parte Dumnezeu va da
alinare celor ce au suferit tensiunile neca-
zurilor, fiind persecutaþi în mod nedrept (lit.,
„întristaþi, apãsaþi“, thlibomenois; cf. v. 4, 6)
de duºmanii lor. Tesalonicenii, apostolii ºi
toþi ceilalþi creºtini care au parte de aceste
persecuþii pot aºtepta dreptatea lui Dumne-
zeu. Prin odihnã (anesin; „relaxare, odihnã“;
folosit numai de cinci ori în NT: aici ºi în
Fapte 24:23; 2 Cor. 2:13; 7:5; 8:13) se descrie
starea care va exista la revelarea lui Isus
Hristos. Pavel a folosit imaginea unui vãl
care este ridicat de pe faþa lui Isus Hristos;
El va fi „descoperit“ într-o flacãrã de foc
(aceste cuvinte apar în v. 7 în NIV — n.tr. —
cf. Ex. 3:2; 19:18; 24:17; Ps. 18:12; Is.
30:27-30; 66:15; Dan. 7:9-10). Acesta este
„Domnul“ Isus din cer. Atunci El Îºi va
exercita puterea; persecutorii creºtinilor o fac
acum. Isus va fi însoþit la venirea Lui de în-
gerii puterii Lui; slujitorii Lui cereºti vor fi
cu El pentru a-I duce la îndeplinire ordinele.
Dacã Rãpirea ar fi avut loc în timpul vieþii lui
Pavel, duºmanii credincioºilor tesaloniceni ar
fi fost judecaþi la scurt timp (dupã ºapte ani),
la a doua venire a lui Hristos.

1:8. Atunci Domnul Isus Hristos va veni
sã pedepseascã douã clase de oameni: cei
care Îl ignorã pe Dumnezeu (Rom. 1:18-32)
ºi cei ce nu ascultã de Evanghelia Dom-
nului nostru Isus Hristos (cf. Ioan 3:36).
Vinovãþia celor din ultimul grup este mai
mare pentru cã au avut privilegii mai mari.
Judecata lui Dumnezeu este perfect dreaptã.
Respingerea voitã a revelaþiei lui Dumnezeu
înseamnã dispreþuirea Lui.
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1:9. Distrugerea care îi va ajunge pe
oamenii din ambele grupuri este prezentatã
în acest verset. Expresia ei vor avea ca
pedeapsã înseamnã literal „ei vor plãti o
pedeapsã“ (dikçn tisousin). Din cauza respin-
gerii harului lui Dumnezeu ei vor suferi o
pierzare veºnicã (olethron aiônion). Aceasta
„este cea mai clarã afirmaþie din Epistolele
sfântului Pavel despre eternitatea pedepsei
viitoare“ (Edward Headland ºi Henry B.
Swete, The Epistle to the Thessalonians,
Londra: Hatchard, 1863, p. 137). Pedepsirea
celor rãi nu va fi temporarã ºi nu va fi o ani-
hilare, ci va continua în eternitate, iar cei
pedepsiþi vor fi conºtienþi. Este moartea eter-
nã în contrast cu viaþa eternã (Mat. 25:46).
Natura „pierzãrii“ este prezentatã în urmãtoa-
rea expresie.

Separarea de la faþa Domnului este
esenþa pedepsei eterne. Pe de alã parte, cerul
va fi cer datoritã prezenþei feþei Domnului.
Speranþa unui creºtin este sã-L vadã pe Dom-
nul ºi sã fie alãturi de El; judecata necredin-
cioºilor constã în inaccesibilitatea eternã a
Fiinþei Lui (cf. Rom. 1:18; 2:5-9: 6:21; Fil.
3:19; 1 Tes. 1:10; 4:17).

Slava puterii Lui se referã la splendoa-
rea vizibilã a prezenþei Domnului. Puterea
Domnului va fi manifestatã într-un mod ma-
iestuos (cf. Apo. 19:11-16). Necredincioºilor
le va fi interzis accesul la prezenþa ºi la
puterea Domnului.

1:10. Aceastã judecatã va avea loc când
va veni Domnul pe pãmânt ºi va fi proslãvit
prin vieþile credincioºilor pe care i-a transfor-
mat din pãcãtoºi în sfinþi. Nu este vorba de
Rãpire (1 Tes. 4:13-18; Ioan 14:2-3), pentru
cã Rãpirea nu este însoþitã de nici o judecatã.
În schimb, este revelarea lui Isus Hristos în
putere ºi mare glorie (Ps. 2:1-9; Mat. 25:31),
atunci când El îºi va instaura împãrãþia pãmân-
teascã (Apoc. 19:11-20:4). La revenirea Sa,
El va distruge armatele de la Armaghedon
adunate împotriva Lui (Apoc. 16:12-16;
19:19-21) ºi apoi îi va judeca pe evreii aflaþi
în viaþã (Ez. 20:33-38) ºi pe neevreii aflaþi în
viaþã (Mat. 24:31-46). Aceste judecãþi sunt
cele prezentate aici (2 Tes. 1:9).

Data exactã a revenirii Sale nu este
menþionatã, desigur, dar va fi o zi a judecãþii
pentru cei pierduþi ºi o zi a gloriei ºi a splen-
dorii pentru credincioºi. Hristos va fi „pro-
slãvit în“ nu prin sfinþii Lui, adicã, gloria Lui
va fi reflectatã în ei. Creºtinii vor fi uimiþi
pentru cã vor admira ceea ce El a fãcut în ei.
Toþi credincioºii vor fi uimiþi, nu numai cei
care se vor afla în viaþã pe pãmânt atunci ºi

cei care vor învia la revenirea lui Hristos, ci
ºi cei care se vor întoarce pe pãmânt împre-
unã cu El, cei care au fost rãpiþi ca sã fie cu
El la Rãpire.

Acest grup, a arãtat Pavel, îi va include ºi
pe credincioºii tesaloniceni cãrora le-a scris
aceastã epistolã. Deoarece ei au crezut mãr-
turisirea lui Pavel, ei se vor bucura de acea
zi mãreaþã. O astfel de speranþã ar trebui sã-l
întãreascã pe orice credincios care poate cã se
clatinã sub presiunea persecuþiei necredin-
cioºilor (v. 4). Fãrã îndoialã cã aceastã scurtã
privire  în viitor i-a încurajat pe cititorii lui
Pavel ºi trebuie sã-i încurajeze ºi pe credin-
cioºii de astãzi atunci când trec prin încercãri.

C. Rugãciune pentru succes (1:11-12)
Revelaþia anterioarã l-a determinat pe

Pavel sã se roage pentru fraþii ºi surorile din
Tesalonic, pentru ca ei sã trãiascã vieþi con-
forme chemãrii ºi destinului lor.

1:11. Pavel ºi tovarãºii lui aveau obiceiul
sã se roage pentru tesaloniceni. Bunãstarea
lor spiritualã era întotdeauna în inima aposto-
lilor.

Ei se rugau pentru ca Dumnezeul nostru
(al apostolilor ºi al tesalonicenilor) sã-i soco-
teascã sau sã-i declare pe cititori vrednici de
chemarea pe care au primit-o, de a veni la
Dumnezeu prin credinþa în Isus Hristos (cf.
Rom. 8:30; Ef. 4:1; 1 Tes. 4:7). Întotdeauna
Pavel ºi-a întemeiat apelurile lui pentru cre-
dincioºi ca sã ducã vieþi conforme destinului
lor în lucrarea lui Dumnezeu pentru ei. Cre-
ºtinii nu trãiesc într-un mod vrednic pentru ca
sã obþinã mântuirea, ci pentru cã au primit
mântuirea.

A doua cerere a fost ca Dumnezeu sã
împlineascã orice dorinþã de bunãtate a lor
de a-L glorifica pe Dumnezeu ºi orice lu-
crare izvorâtã din credinþã în Dumnezeu.
Ambele motive ºi acþiuni îºi au originea în
Dumnezeu (Fil. 2:13); de aceea sunt realizate
printr-o putere care vine de la Dumnezeu.

1:12. Scopul principal al acestei rugã-
ciuni este glorificarea lui Dumnezeu. În mod
concret, dorinþa lui Pavel era ca gloria lui
Dumnezeu sã fie manifestatã în ºi prin tesa-
loniceni, atât imediat (v. 12) cât ºi la reve-
larea lui Isus Hristos (v. 10). Când se va
întâmpla acest lucru, vasele care manifestã
gloria lui Dumnezeu vor ºi ele „proslãvite“,
datoritã asocierii cu El. În Biblie Numele
reprezintã persoana numitã, caracterul, com-
portarea, reputaþia ºi toate celelalte lucruri
legate de ea. Rugându-se astfel, Pavel a cerut
ca Dumnezeu sã-L glorifice pe deplin pe Isus
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Hristos în aceºti sfinþi. Acest lucru este
conform cu harul lui Dumnezeu ºi provine
din el, personalizat din nou prin expresia
Dumnezeului nostru ºi asociat cu Domnul
Isus Hristos, egalul Lui (cf. v. 1; 1 Tes. 1:1).
Rãspunsurile la rugãciuni depind ºi sunt
datorate harului lui Dumnezeu. Aceste cereri
grandioase nu pot fi îndeplinite decât de harul
lui Dumnezeu.

III. Corectarea erorii din prezent 
(2:1-12)

Aceastã secþiune conþine adevãruri care
nu se gãsesc în nici o altã parte a Bibliei. Ea
reprezintã cheia înþelegerii evenimentelor
viitoare ºi centrul acestei epistole. Pavel s-a
ocupat de eroarea doctrinarã referitoare la
escatologie (lucrurile de pe urmã) care s-a
strecurat în biserica tesalonicenilor. În capi-
tolul 2 el a vorbit despre eroarea teologicã,
iar în capitolul 3 despre problemele practice
din bisericã, care îºi au originea în aceastã
eroare.

A. Începutul Zilei Domnului (2:1-5)
Pavel i-a învãþat pe tesaloniceni din Ve-

chiul Testament despre Ziua Domnului atunci
când le-a predicat în Tesalonic. Ziua Dom-
nului este perioada din istorie menþionatã
repetat în Vechiul Testament în timpul cãreia
Dumnezeu va judeca ºi va binecuvânta po-
poarele pãmântului într-un mod mai direct,
mai spectaculos ºi mai drastic decât în oricare
altã perioadã istoricã anterioarã (cf. Is. 13:6,
9; Þef. 1:14-16). Din alte revelaþii ale Noului
Testament despre aceastã perioadã se poate
trage concluzia cã ea va începe dupã Rãpirea
Bisericii ºi va include Necazul cel Mare ºi
Mileniul.

În prima sa scrisoare cãtre tesaloniceni
Pavel i-a învãþat cã Ziua Domnului va veni ca
un hoþ noaptea (1 Tes. 5:2). Aceastã învãþã-
turã a ridicat multe întrebãri în mintea citi-
torilor. Probabil cã unii au crezut cã Ziua
Domnului venise deja. În fond, persecuþiile
prin care treceau pãreau a fi lucrurile prezise
de profeþi atunci când au scris despre marile
necazuri care vor veni peste poporul lui
Dumnezeu ºi peste lume în Ziua Domnului.
Tesalonicenii mai primiserã învãþãturi ºi din
partea altor învãþãtori care le-au spus cã tre-
ceau într-adevãr prin judecãþile Zilei Dom-
nului, adicã prin Necazul cel Mare. Dar dacã
aºa ar fi stat lucrurile, cum ar fi fost adevãratã
învãþãtura anterioarã a lui Pavel, care le-a
spus cã ei vor rãpiþi ºi vor scãpa de mânia lui

Dumnezeu care se va manifesta pe pãmânt?
Pavel a scris aceastã secþiune (2 Tes. 2:1-5)
pentru a lãmuri aceastã problemã.

2:1. Comentariile precedente despre re-
venirea lui Hristos (1:5-10) au stimulat gân-
direa tesalonicenilor cu privire la subiect, dar
acum Pavel l-a abordat mai concret. Cuvin-
tele venirea (parousias, „prezenþã“) Dom-
nului nostru Isus Hristos ºi strângerea
noastrã laolaltã cu El se referã la Rãpire.
Vã rugãm (erôtômen) exprimã mai eficient
atitudinea lui Pavel decât verbul a cere, pen-
tru cã are o notã de caldã afecþiune personalã.
El le-a înviorat spiritele cititorilor sãi numin-
du-i „fraþii“ ºi surorile lui în credinþã. Pavel a
folosit probabil întregul titlu al lui Dumnezeu
Fiul, „Domnului nostru Isus Hristos“, pentru
a scoate în evidenþã solemnitatea subiectului.

2:2. Pavel i-a avertizat pe cititorii sãi sã
nu creadã învãþãtura falsã care le afecta
echilibrul spiritual ºi le trezea temeri. Se pare
cã teoria cã ei se aflau deja în Ziua Domnului
a ajuns la ei din mai multe surse (duh [„pro-
feþie“, NIV — n.tr.], vorbã sau epistolã),
fapt ce i-a determinat sã fie înclinaþi sã o
accepte drept plinã de autoritate. Unii spu-
neau cã învãþãtura le-a fost revelatã de cãtre
Domnul. Alþii relatau învãþãtura auzitã de la
alþii. Apoi, tesalonicenii au primit o scrisoare,
despre care se spunea cã a fost trimisã de
Pavel, care conþinea aceeaºi eroare (cf. 3:17).
Nu este deci de mirare cã nou-convertiþii se
clãtinau în convingerile lor.

Mesajul eronat transmis de toate aceste
voci a fost cã Ziua Domnului sosise deja;
tesalonicenii o experimentau deja. Dar dacã
ar fi fost aºa, se întrebau credincioºii, de ce a
spus Pavel cã revenirea Domnului va precede
Ziua Domnului (1 Tes. 1:10)? Apoi, cum rã-
mânea cu promisiunile cã vor scãpa de mânia
lui Dumnezeu (1 Tes. 1:10; 5:9)? Este clar cã
Pavel i-a învãþat despre o Rãpire pretribu-
laþionistã. Confuzia lor provenea din faptul cã
nu fãceau deosebire între necazurilor lor din
prezent ºi cele din Ziua Domnului.

2:3. Dupã ce a prezentat subiectul ºi a
identificat sursele învãþãturii false, Pavel a
continuat printr-un avertisment adresat citito-
rilor: sã nu se lase înºelaþi. Tesalonicenii nu
trebuia sã se lase înºelaþi de nimeni, oricât de
credibilã ar fi pãrut persoana respectivã ºi
nici de modul în care învãþãtura era prezen-
tatã, prin afirmarea autoritãþii lui Dumnezeu
sau a oamenilor lui Dumnezeu. Creºtinii con-
vertiþi de curând au tendinþa de a fi creduli,
pentru cã nu sunt încã ancoraþi puternic în
Cuvântul lui Dumnezeu (cf. Ef. 4:14). Dar
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toþi creºtinii pot fi înºelaþi de personalitãþi
impresionante ºi de apeluri spectaculoase.
Antidotul pentru erezia otrãvitoare este o
mare dozã de adevãr pe care Pavel urma sã o
administreze.

El s-a referit la trei evenimente care tre-
buie sã aibã loc înainte de judecãþile din Ziua
Domnului. Ele sunt apostazia (2 Tes. 2:3),
manifestarea „omului“ fãrãdelegii (v. 3-4, 8)
ºi îndepãrtarea oricãrui obstacol din calea fã-
rãdelegii (v. 6-7). (Aceste evenimente nu sunt
prezentate neapãrat în ordine cronologicã.
Vezi comentariile urmãtoare de la v. 3 ºi 7.)

Un eveniment important este lepãdarea
de credinþã (hç apostasia, de unde provine
ºi cuvântul „apostazie“). Aceasta este o re-
voltã, o îndepãrtare, o abandonare a unei po-
ziþii anterioare. Aceastã rebeliune, care va
avea loc în Biserica în care se susþine cã
existã credinþã, va fi îndepãrtarea de la ade-
vãrul revelat de Dumnezeu prin Cuvântul
Sãu. Este adevãrat, apostazia a caracterizat
Biserica aproape chiar de la naºterea ei, dar
Pavel s-a referit aici la o apostazie deosebitã
ºi specificã care va avea loc în viitor (cf.
1 Tim. 4:1-3; 2 Tim. 3:1-5; 4:3-4; Iac. 5:1-8;
2 Pet. 2; 3:3-6; Iuda). El le vorbise deja citi-
torilor sãi despre acest lucru (2 Tes. 2:5).

Unii cercetãtori cred cã aceastã „înde-
pãrtare“ este o referire la Rãpirea Bisericii
(ex., E. Schuyler English, Rethinking the
Rapture, New York: Loizeaux Brothers,
1954, p. 67-71), dar acest lucru este puþin
probabil. D. Edmont Hiebert respinge aceastã
concepþie care susþine cã apostasia de aici se
referã la Rãpire (The Thessalonian Epistles,
p. 306). Unii cercetãtori cred cã aceastã apo-
stazie (numitã de Pavel apostazia, articulat)
va consta din întoarcerea oamenilor de la
adevãrul lui Dumnezeu spre închinarea înain-
tea Antihristului, care se va instala în Templul
lui Dumnezeu ºi va afirma cã este Dumnezeu
(v. 4). Dacã este aºa, atunci judecãþile din
ziua Domnului vor avea loc în a doua jumã-
tate a perioadei de ºapte ani dinaintea celei de
a doua veniri a lui Hristos.

Un alt eveniment care trebuie sã aibã
loc înainte de judecãþile din Ziua Domnului
este descoperirea „omului fãrãdelegii“ (ho
anthrôpos tçs anomias). Pavel a folosit un
timp al verbului a se descoperi care aratã cã
aceastã descoperire va fi o acþiune decisivã
care va avea loc la un moment bine definit din
istorie (cf. v. 6, 8). El fi va strâns legat ºi
caracterizat de „fãrãdelege“ (sau „pãcat“ aºa
cum apare în unele ms. ºi în KJV). Despre
el se mai spune cã este fiul pierzãrii.

Distrugerea la care este destinat este opusul
mântuirii; este un chin etern. Probabil cã
omului pãcatului va fi identificat de unii oa-
meni atunci când va face un legãmânt cu
Israelul la începutul celei de-a ªaptezecea
Sãptãmâni din Daniel (Dan. 9:27a); dar
atunci când va încãlca legãmântul peste trei
ani ºi jumãtate (Dan. 9:27b) va fi recunoscut
pe scarã largã drept cine este el în realitate
(Charles C. Ryrie, First and Second Thessa-
lonians, p. 104). Poate cã la acest din urmã
eveniment s-a gândit Pavel când a vorbit
despre „descoperirea“ omului fãrãdelegii.

2:4. Acest om este caracterizat în con-
tinuare spunându-se despre el cã este
adversarul lui Dumnezeu. El va cãuta sã
înlocuiascã închinarea înaintea adevãratului
Dumnezeu ºi înaintea zeilor falºi prin închi-
narea înaintea lui însuºi, dându-se drept
Dumnezeu. Fiara nu va tolera nici o altã
închinare decât înaintea ei (cf. Apoc. 13:5-8).
Acest om se va aºeza în Templul lui Dum-
nezeu. Expresia se referã probabil la un
templu literal, dar unii sugereazã cã este un
mod figurativ de a vorbi care afirmã cã el va
ocupa cel mai sfânt loc în închinarea umanã,
loc care, de drept, Îi aparþine numai lui Dum-
nezeu. Pãrinþii Bisericii Primare ºi mai mulþi
comentatori moderni buni acceptã aceastã
concepþie literalã. Acest om mai este numit ºi
o „fiarã“ care se va ridica „din mare“ (Apoc.
13:1-10), „o fiarã de culoare stacojie“ (Apoc.
17:3) ºi doar „fiara“ (17:8, 16; 19:19-20;
20:10). El este Antihristul (1 Ioan 2:18), un
pseudo-Hristos ostil Mântuitorului. El va fi o
fiinþã umanã realã, nu un principiu, un sis-
tem, sau o succesiune de persoane. O astfel de
persoanã nu a fost încã identificatã pe scena
istoriei.

2:5. Aceastã învãþãturã nu a fost nouã
pentru tesaloniceni; Pavel i-a învãþat despre
Ziua Domnului când a fost cu ei în Tesalonic.
El le-a cerut sã-ºi aminteascã de acele lecþii.
Pentru prima oarã în aceastã epistolã Pavel a
scris cã el personal (sing.) i-a învãþat pe ei. El
a spus acest lucru pentru a sublinia adevãrul
mesajului lui, el fiind principalul vorbitor din
Tesalonic. Pavel nu a considerat adevãrul
profetic prea profund, lipsit de importanþã
sau controversat pentru creºtinii noi. El a
crezut cã el era o parte vitalã din întregul plan
al lui Dumnezeu, aºa cã el a vorbit despre
adevãrul profetic fãrã ezitare ºi fãrã scuze.

B. Taina fãrãdelegii (2:6-12)
Apostolul Pavel ºi-a continuat corectarea

erorii prin mai multe informaþii despre omul
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fãrãdelegii vorbind despre îndepãrtarea
Celui care împiedicã acum parþial manifes-
tarea fãrãdelegii. Aceastã îndepãrtare este al
treilea eveniment despre care Pavel a spus cã
trebuie sã aibã loc înainte de începerea Zilei
Domnului. Tema fãrãdelegii este prezentã în
toatã secþiunea.

2:6. ªi (kai) face legãtura dintre ceea ce
a fost ºi ceea ce urmeazã; acelaºi subiect con-
tinuã, dar accentul cade pe ceea ce împiedicã
acum descoperirea omului fãrãdelegii. Pavel
a spus cã tesalonicenii ºtiau care era aceastã
piedicã, dar el nu a identificat-o aici. Probabil
cã le-a vorbit în persoanã despre acest
subiect. Ceva sau Cineva împiedicã mani-
festarea deplinã a fãrãdelegii. Parþial scopul
acestui obstacol este sã împiedice manifes-
tarea prematurã a omului pãcatului.

2:7. Acest verset explicã ºi dezvoltã ver-
setul 6. Pavel le-a amintit cititorilor sãi cã
taina fãrãdelegii a ºi început sã lucreze.
„Taina fãrãdelegii“ („puterea secretã“; NIV
— n.tr. — mysteriôn, de unde cuvântul „mis-
ter“) este una dintre tainele Noului Testament
(Rom. 16:26; 1 Cor. 2:6-12; Ef. 1:9; 3:3-5;
Col. 1:25-27). O tainã în Noul Testament este
un adevãr nou necunoscut înainte de reve-
larea lui în dispensaþia prezentã. În acest caz
taina este manifestarea unui culmi a fãrã-
delegii în lume. Atunci ºi acum o miºcare
împotriva legii divine condusã de Satan a fost
ºi este activã. Dar activitatea ei este împiedi-
catã într-o mãsurã ºi va fi aºa pânã la vremea
stabilitã pentru revelarea omului pãcatului ºi
a punctului culminant al fãrãdelegii.

Cine sau ce împiedicã manifestarea în-
tregii puteri satanice împotriva legii lui Dum-
nezeu ºi amânã revelarea omului pãcatului?
Unii spun cã este Imperiul Roman. Dar im-
periul a dispãrut demult ºi cauza „opririi“
fãrãdelegii nu s-a revelat încã. O altã sugestie
este cã aceastã cauzã este Satan, dar este
greu de înþeles de ce ar întârzia el mani-
festarea plenarã a pãcatului. Alþii sugereazã
cã pãcatul ºi manifestarea lui Antihrist este
împiedicatã de conducerea umanã. Dar con-
ducerea umanã nu se va încheia înainte de
apariþia lui Antihrist; dimpotrivã, multe gu-
verne umane o vor încuraja!

Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este sin-
gura Persoanã care are suficientã putere
(supranaturalã) de a constitui aceastã piedicã.
Unii obiecteazã cã piedica este Duhul Sfânt
pe baza faptului cã to katechon din 2 Tesa-
loniceni 2:6 este neutru („ce o opreºte acum“,
NIV — n.tr.). Dar acest lucru nu constituie o
problemã, din douã motive: (a) Neutrul este

uneori folosit cu referire la Duhul Sfânt (Ioan
14:26; 15:26; 16:13-14). (b) în 2 Tesaloniceni
2:7 cuvintele sunt masculine: ho katechôn,
cel ce o opreºte acum. Cum procedeazã El?
Prin creºtinii în care El locuieºte ºi prin
care lucreazã în societate pentru a împiedica
revãrsarea valului uriaº al modului de viaþã
pãcãtos. Cum va fi luat din drumul fãrã-
delegii? Când Biserica va pãrãsi pãmântul la
Rãpire, Duhul Sfânt va fi luat din drumul
fãrãdelegii în sensul cã lucrarea Sa unicã de
restrângere a pãcatului prin oamenii lui Dum-
nezeu va înceta (cf. Gen. 6:3). Îndepãrtarea
Obstacolului la Rãpire trebuie în mod evident
sã preceadã Ziua Domnului. Astfel logica lui
Pavel este un argument convingãtor pentru
concepþia pretribulaþionistã despre Rãpire:
tesalonicenii nu se aflau în Necazul cel Mare
pentru cã Rãpirea nu avusese loc.

2:8. Dupã îndepãrtarea obstacolului din
calea fãrãdelegii lumea se va scufunda cu
totul în fãrãdelege, ºi omul pãcatului va fi des-
coperit (vezi comentariile de la v. 3). Numele
acestui om nu este dat în Biblie, dar el va fi
cunoscut prin acþiunile sale. El este persoana
la care se face referinþã în versetul 3. Despre
el se vorbeºte ºi în Daniel 9:26-27 ºi 11:36-
12:1. Pavel era conºtient de forþele din
spatele acestei persoane ºi din acest motiv el
a prezentat revelarea lui ca un eveniment care
va avea loc prin puterea altuia, nu a lui însuºi. 

Aceastã persoanã puternicã va fi distrusã
doar cu suflarea gurii Domnului Isus. An-
tihristul poate controla umanitatea, dar nu va
fi un adversar pe mãsura lui Mesia. Isus este
într-adevãr Domnul. „Suflarea lui Isus cel
glorificat va distruge nelegiuirea ca flacãra
unui furnal încins“ (Hiebert, The Thessalo-
nian Epistle, p. 315). El va fi ucis ºi lucrarea
lui distrusã, redusã la nulitate. Strãlucirea
prezenþei lui Hristos când va reveni pe pã-
mânt va opri desfãºurarea planului lui Anti-
hrist la fel de sigur cum revelarea lui Hristos
cel glorificat l-a oprit pe Saul în drumul sãu
spre Damasc ºi a dus la încetarea planului sãu
de a lupta împotriva lui Dumnezeu.

Acest verset (2 Tes. 2:8) acoperã lucrarea
de ºapte ani a lui Antihrist de la încheierea
legãmântului cu Israelul la scurt timp dupã
Rãpire pânã la „prãpãdirea“ lui de cãtre
Hristos la arãtarea venirii Sale la sfârºitul
Necazului cel Mare.

2:9. Cariera acestui conducãtor nelegiuit
este prezentatã cu mai multe detalii în verse-
tele 9-12. Lucrarea lui va beneficia  de puterea
Satanei (cf. Apo. 13:2b) ºi va fi caracterizatã
de metoda lui Satan: contrafacerea. Dorinþa
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lui Satan de a contraface minunile lui Dum-
nezeu în lume poate fi vãzutã începând din
Geneza ºi pânã la Apocalipsa. Pavel a folosit
trei termeni pentru a descrie puterea supra-
naturalã pe care acest om o va demonstra.
Minuni (dynamei) subliniazã puterea ine-
rentã din spatele lucrãrilor pe care le va face.
Semne (sçmeiois) se referã la faptul cã ele
vor avea semnificaþie. Puteri mincinoase
(terasin; „miracole“; NIV — n.tr.) aratã
atitudinea de uimire pe care o va evoca în
oamenii care le vor privi. Pe scurt, el va face
minuni atât de mari încât va fi evident pentru
toþi cã are puteri supranaturale ºi astfel oa-
menii vor fi uimiþi de el. O astfel de minune
ºi atitudinea de veneraþie a oamenilor sunt
menþionate în Apocalipsa 13:2b-4 ºi 17:8.

2:10. Minunile lui nu reprezintã singurul
lucru care îi va amãgi pe oameni sã creadã cã
are putere divinã. Tot ceea ce va face îi va
duce în eroare pe oameni, mai ales pe cei a
cãror minþi au fost orbite faþã de adevãrata lui
identitate ºi faptele lui pentru cã nu cred
Cuvântul lui Dumnezeu. Sensul acestui ver-
set nu este cã tot ceea ce va face va fi per-
ceput ca „nelegiuire“ de cãtre oameni, ci cã
faptele sale sunt rele în esenþa lor, pentru cã
denatureazã „adevãrul“ ºi îi îndepãrteazã pe
oameni de la închinarea înaintea lui Dumne-
zeu. Aceleaºi trei cuvinte folosite pentru a
descrie minunile sale în versetul 9 (minuni,
semne, puteri mincinoase) au fost folosite cu
privire la Isus Hristos (Fapte 2:22; cu trad.
diferite în COR) ºi la apostoli (Evr. 2:4).
Necredincioºilor aflaþi în viaþã atunci li se va
pãrea cã el este într-adevãr Dumnezeu. El va
fi în stare sã se prezinte ca Dumnezeu ºi sã
primeascã închinare ca Dumnezeu.

Cei care vor fi amãgiþi de omul pãcatului
sunt pe calea pierzãrii (apollymenois, part.
prez.; substantivul „pierzare“ [apôleias] din
2 Tes. 2:3 este legat de aceastã parte) ca
rezultat al refuzului de a „primi“ dragostea
adevãrului lui Dumnezeu ºi de a accepta
darul mântuirii. Hotãrârea lor proprie le-a
adus condamnarea. În ciuda caracterului
inerent atractiv al adevãrului mântuitor al
evangheliei, aceºti necredincioºi îl refuzã.
Iubirea adevãrului evangheliei aratã o
acceptare autenticã a adevãrului ºi o aderare
la el; nu înseamnã cã este vorba de o cerinþã
mai mare decât credinþa. Adevãrul con-
trasteazã cu minciunile omului pãcatului.
Consecinþa crederii ºi iubirii adevãrului este
mântuirea. Reacþia omului faþã de evanghelie
trebuie sã includã ºi inima (dragostea), nu
numai mintea.

2:11. Dumnezeu doreºte ca toþi oamenii
sã fie mântuiþi ºi sã ajungã la cunoaºterea
adevãrului (1 Tim. 2:4-6). Dar atunci când
oamenii refuzã sã accepte adevãrul, El îi lasã
sã urmãreascã falsitatea ºi sã-i suporte con-
secinþele (cf. Rom. 1:18-25). De fapt Dum-
nezeu, Judecãtorul oamenilor, începe aceastã
judecatã în momentul rebeliunii lor ºi îi lasã
sã creadã o lucrare de rãtãcire (energeian
plançs) care provine din alegerea erorii în
locul adevãrului. Ei au hotãrât sã creadã o
minciunã, ºi Dumnezeu le trimite o amãgire
inerentã deciziei lor. Aceastã judecatã asprã  a
lui Dumnezeu este justificatã de decizia
necredincioºilor de a refuza adevãrul. „Min-
ciuna“ este afirmaþia cã omul fãrãdelegii este
Dumnezeu.

2:12. Scopul lui Dumnezeu în acþiunea
Sa este aplicarea justiþiei (cf. 1:6). Condam-
narea eternã va fi soarta tuturor celor care, pe
de o parte, nu au crezut adevãrul ºi, pe de
altã parte, se bucurã de nelegiuire. Opusul
credinþei în adevãr este gãsirea plãcerii în
nelegiuire; o decizie spiritualã duce la mani-
festarea ei moralã. Aceastã consecinþã îi va
afecta pe toþi cei care nu cred evanghelia.
Pavel s-a ocupat aici în principal de necre-
dincioºii care se vor afla în viaþã când omul
pãcatului va fi revelat. Dar aceste principii
ale judecãþii lui Dumnezeu se aplicã în toate
epocile ºi pot fi vãzute ºi în acest secol.

Afirmã acest pasaj cã oamenii care nu
cred evanghelia înainte de revelarea omului
pãcatului — ºi care, de aceea, nu sunt rãpiþi
ca sã-L întâlneascã pe Domnul, dar se mai
aflã încã în viaþã — nu pot fi mântuiþi dupã ce
omul fãrãdelegii se va arãta? Sau pot oamenii
care au cunoscut adevãrul evangheliei, dar
l-au refuzat în deplinã cunoaºtere sã fie mân-
tuiþi dupã Rãpire? „Lucrarea de rãtãcire“
(v. 11) pe care o trimite Dumnezeu acestor
oameni sugereazã faptul cã puþini dintre cei
care vor trãi vor fi mântuiþi dupã Rãpire, sau
chiar cã nici unul nu va fi mântuit. Acest
lucru este o lucrare specialã a lui Dumnezeu
care va avea loc în acea perioadã. Cartea
Apocalipsa spune cã vor exista mulþi sfinþi
în perioada Necazului cel Mare, deci pot fi
oameni care nu au auzit ºi nu au respins
evanghelia înainte de Rãpire (cf. Apoc. 7:4).

În încheierea acestei secþiuni, Pavel le-a
amintit cititorilor sãi cã încercãrile ºi per-
secuþiile pe care le experimentau (1:4) nu
înseamnã cã ei suferã judecãþile Zilei Dom-
nului. Ei nu au pierdut Rãpirea. Înainte de
judecãþile Zilei Domnului se vor întâmpla
câteva evenimente care vor fi identificabile.
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Acestea sunt apostazia (o renunþare în
masã la adevãrul lui Dumnezeu), îndepãr-
tarea Obstacolului (Duhul Sfânt care împie-
dicã rãspândirea totalã a rãului în lume prin
lucrarea Sa prin Biserica în care locuieºte)
la Rãpire ºi manifestarea lui Antihrist, omu-
lui fãrãdelegii. Deoarece aceste evenimente
nu au avut loc (nici acum), tesalonicenii nu
experimentau judecãþile care însoþesc Ziua
Domnului.

IV. Mulþumire ºi rugãciune (2:13-17)

Aceastã secþiune formeazã o tranziþie
între învãþãtura lui Pavel despre Ziua Dom-
nului (2:1-12) ºi îndemnurile sale de a trãi în
prezent în lumina acelei zile.

A. Mulþumire pentru chemare (2:13-15)
Caracterul, temeiul ºi implicaþiile mulþu-

mirii lui Pavel sunt cuprinse în aceste versete.
2:13. Spre deosebire de necredincioºii

menþionaþi anterior, tesalonicenii constituiau
o sursã de bucurie pentru apostoli. Pavel
simþea o mare obligaþie de a-i „mulþumi“ lui
Dumnezeu pentru ei. Ei erau fraþi ºi surori
prea iubiþi de Domnul (v. 1, 15), deºi erau
urâþi ºi persecutaþi de semenii lor pãgâni.

Motivul bucuriei ºi al recunoºtinþei apos-
tolului faþã de Dumnezeu a fost alegerea
credincioºilor tesaloniceni pentru mântuirea
eternã. De la început (cf. „înainte de înte-
meierea lumii“, Ef. 1:4) Dumnezeu i-a ales
(heilato, timpul trecut al verbului aireô, „a
lua sau a selecta“, folosit numai aici ºi în
Fil. 1:22), nu pe temeiul dragostei lor pentru
El, sau al vreunui merit al lor, ci datoritã
dragostei Lui pentru ei (cf. 1 Tes. 1:4). Pavel
i-a învãþat în mod consecvent cã iniþiativa în
mântuire este a lui Dumnezeu, nu a omului.
Mijlocul folosit de Dumnezeu pentru reali-
zarea mântuirii este lucrarea Duhului Sãu
Sfânt care pune deoparte oameni pentru a  trãi
vieþi sfinte ºi separate de pãcat (cf. Ioan 16:7-
11). Duhul Sfânt regenereazã, locuieºte în
creºtini ºi îi boteazã în trupul lui Hristos.
Aspectul uman al mântuirii este credinþa
adevãrului evangheliei. Duhul Sfânt folo-
seºte apoi Cuvântul lui Dumnezeu pentru a
curãþi viaþa credinciosului (Ioan 17:17).

Faptul cã Dumnezeu îi alege pe unii sã
îi mântuiascã, deºi îi iubeºte pe toþi oamenii
trebuie, sã-i determine pe credincioºi sã-I
mulþumeascã lui Dumnezeu pentru harul
Sãu faþã de cei aleºi.

2:14. Dumnezeu i-a chemat pe cititori la
mântuire prin Evanghelia proclamatã de

cãtre misionarii apostolici în Tesalonic.
Scopul lui Dumnezeu în aceastã lucrare a fost
ca cei credincioºi sã aibã parte într-o zi de
slava ºi onoarea de care se bucurã acum Isus
Hristos la dreapta Tatãlui (cf. 1:10-12).

2:15. În lumina chemãrii lor, credincioºii
tesaloniceni trebuia sã-ºi menþinã poziþia lor
prezentã a credinþei în Dumnezeu, dragostea
faþã de fraþi ºi speranþa în revenirea iminentã
a lui Isus Hristos (cf. 1 Tes. 1:3). Porunca
pentru ei a fost: rãmâneþi tari (stçkete; cf.
1 Cor. 16:13; 1 Tes. 3:8). Creºtinii se aflã
într-un pericol permanent de a fi luaþi de
curentul societãþii fãrã Dumnezeu. De ase-
menea ei sunt predispuºi la pericolul ca ade-
vãrurile pe care le cunosc ºi relaþia de care se
bucurã cu Dumnezeu sã se rãceascã. De
aceea Pavel le spune: þineþi cu tãrie la învã-
þãturile pe care le-aþi primit de la slujitorii lui
Dumnezeu. Tesalonicenii erau în pericol de a
nu mai rãmâne atât de ferm încredinþaþi în
învãþãturile apostolilor pe care le-au primit
(cf. 2 Tes. 3:6) în persoanã de la misionari ºi
prin scrisorile lor. Se aflau în pericol de a
regresa în experienþa lor creºtinã din cauza
presiunilor încercãrilor ºi a influenþelor nega-
tive zilnice exercitate de lume, firea pãmân-
teascã ºi Diavol.

B. Rugãciune pentru putere (2:16-17)
În faþa nevoii tesalonicenilor de a fi sta-

tornici Pavel s-a rugat ca Dumnezeu sã-i
încurajeze ºi sã-i întãreascã (cf. 1 Tes. 3:2,
13; 2 Tes. 3:3).

2:16. Deºi Fiul ºi Tatãl sunt menþionaþi
amândoi, Ei sunt consideraþi Una. Dragostea
lui Dumnezeu ºi harul Sãu reprezintã teme-
lia pe baza cãreia au primit mângâiere veº-
nicã (paraklçsin aiônian) în faþa necazurilor
prezente temporare. De asemenea Dumnezeu
le-a dat o nãdejde pentru viitor. Aceastã spe-
ranþã este bunã (agathçn, „beneficã“) pentru
cã ea îi asigurã pe credincioºi de revenirea
Mântuitorului lor victorios.

2:17. Pavel avea douã dorinþe pentru
tesaloniceni: (a) tesalonicenii aveau nevoie
de mângâiere ºi de încurajare (verbul mân-
gâie [parakalesai] sugereazã atât „liniºtire“
cât ºi „încurajare“; uneori este tradus „a în-
demna“, de exemplu în 1 Tes. 4:1, 10; 2 Tes.
3:12) din cauza anxietãþii lor create de in-
formaþiile false referitoare la Ziua Domnului.
(b) Ei aveau nevoie de harul lui Dumnezeu
care sã-i ajute sã rãmânã neclintiþi ºi stabili
(întãreascã este stçrizai, folosit ºi în 1 Tes.
3:2, 13) în orice lucru ºi cuvânt bun („bun“
în sensul de fãcut ca pentru Domnul) pe care
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ei îl rosteau pentru a apãra ºi confirma evan-
ghelia. 

V. Îndemnuri pentru creºterea din 
viitor (3:1-15)

Aceastã ultimã secþiune majorã a epis-
tolei i-a chemat pe cititorii ei sã trãiascã în
lumina adevãrului revelat anterior ºi prin
harul lui Dumnezeu invocat mai înainte. 

A. Rugãciune pentru apostoli (3:1-2)
Pavel ºi tovarãºii lui au cerut sprijinul în

rugãciune a fraþilor lor tesaloniceni pentru
care ºi ei s-au rugat.

3:1. Încolo introduce ultima secþiune
majorã a epistolei. Tesalonicenii aveau nevoie
de rugãciune în ispitele lor, dar de asemenea
trebuia sã se „roage“ pentru alþii. Preluarea
sarcinii de a te ruga pentru alþii duce la
uºurarea propriei tale sarcini. Apostolii aveau
nevoile lor. Apostolii au recunoscut faptul cã
succesul muncii lor misionare se datora bine-
cuvântãrii lui Dumnezeu revãrsate asupra
Cuvântului Sãu atunci când ei îl propovã-
duiau. În mod concret, rãspândirea evanghe-
liei era lucrarea lui Dumnezeu ºi primirea ei
de cãtre ascultãtori se datora faptului cã El
le-a pregãtit inimile. Tesalonicenii ºtiau din
experienþele lor cum lucreazã Dumnezeu în
inimile oamenilor pentru a-i pregãti ca sã
primeascã evanghelia; deci ei puteau sã se
roage cu convingere ca Dumnezeu sã-ªi
onoreze Cuvântul prin credinþa altor ascultã-
tori a lui.

3:2. A doua cerere a fost pentru izbãvirea
lor de duºmanii evangheliei. Cãlãtorind din
oraº în oraº, misionarii întâlneau opoziþia
duºmanilor creºtinismului care încercau sã
zãdãrniceascã eforturile lor. Tesalonicenii
cunoºteau toate aceste lucruri (Fapte 17:5-9).
Duºmanii evangheliei fãceau un lucru ilogic,
ºi anume se împotriveau darului lui Dum-
nezeu. De asemenea ei distrugeau bunãstarea
spiritualã a altora. Ostilitatea acestor duºmani
era cauzatã de faptul cã le lipsea credinþa în
mesajul mântuirii. Ei erau nechibzuiþi (ato-
pôn, „perverºi“) ºi rãi (ponçrôn, „dãunãtori
în mod activ). Versetele 1 ºi 2 aratã reacþiile
pozitive ºi negative pe care le produce pre-
dicarea evangheliei.

B. Încrederea apostolilor (3:3-5)
În loc sã fie descurajaþi de starea prezen-

tã a bisericii tesalonicenilor, apostolii erau
plini de încredere.

3:3. Motivul încrederii lor era credin-
cioºia lui Dumnezeu, nu calitãþile pe care le
aveau tesalonicenii. Caracterul lui Dumnezeu
trebuie sã fie temelia încrederii creºtinului.
Datoritã faptului cã Dumnezeu a promis îm-
plinirea nevoilor credincioºilor, Pavel putea fi
liniºtit fiind sigur cã Dumnezeu le va da sufi-
cientã putere (cf. 1 Tes. 3:2, 13; 2 Tes. 2:17)
sã reziste în faþa ispitelor ºi a încercãrilor ºi
protecþie faþã de adversar ºi de emisarii lui
(cf. Fil. 1:6; 1 Tes. 5:24). (Cf. „rãi“ din 2 Tes.
3:2 ºi cel rãu din v. 3.)

3:4. Un alt motiv pentru care Pavel avea
încredere era convingerea lui cã tesaloni-
cenii vor continua sã asculte de instrucþiunile
lui Pavel ºi ale colegilor lui din aceastã epis-
tolã. Misionarii nu se bazau pe puterea ine-
rentã a cititorilor lor de a face ceea ce este
bine; încrederea lor era cã, deoarece credin-
cioºii se aflã în Hristos, Domnul va lucra în
ei pentru ca ei sã reacþioneze favorabil aces-
tei epistole.

3:5. Aceastã rugãciune-dorinþã exprima
cererea apostolilor cã Isus Hristos va des-
chide calea cititorilor cãtre ascultarea care
provine din aprecierea „dragostei“ lui Dum-
nezeu pentru ei ºi astfel ºi ei Îl vor iubi mai
mult pe Dumnezeu ºi vor rezista mai bine în
mijlocul încercãrilor, pentru cã rãbdarea
(hypomonçn; cf.1 Tes. 1:3; 2 Tes. 1:4; Evr.
12:1-2) lui Hristos constituie un exemplu
care le stimuleazã inimile credincioºilor.
Meditaþia la dragostea lui Dumnezeu ºi la
rãbdarea lui Hristos constituie motivaþia
creºtinilor de a asculta Cuvântul Lui ºi de a
rezista cu rãbdare în încercãri. Cuvântul sã
vã îndrepte (kateuthynai) înseamnã „înde-
pãrtarea obstacolelor“. Este folosit ºi în
1 Tesaloniceni 3:11.

C. Tratarea neorânduielii (3:6-10)
Eroarea doctrinarã cu privire la Ziua

Domnului a condus la o comportarea dezor-
donatã în bisericã. Pavel s-a ocupat de
aceastã problemã cu toatã forþa în aceastã
secþiune. Aceastã relaþie cauzã-efect nu este
afirmatã explicit în epistolã, dar poate fi
dedusã cu suficientã siguranþã.

3:6. Faptul cã o micã parte dintre mem-
brii bisericii nu aveau o comportare adecvatã
reiese clar din îndemnul general al lui Pavel
pentru cititori, ca ei sã îi disciplineze pe fraþii
care s-au rãtãcit. Seriozitatea sarcinii este
dedusã din apelul lui Pavel care este fãcut în
Numele Domnului… Isus Hristos. În lumi-
na a tot ce este Isus Hristos, ei ar fi trebuit sã
facã aºa cum a spus Pavel. Este vorba de o
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„poruncã“, nu de o sugestie. Când a scris mai
înainte bisericii, el le-a spus: „sã mustraþi pe
cei ce trãiesc în neorânduialã“ (1 Tes. 5:14).

Se pare cã aceastã poruncã nu a fost
ascultatã. Acum Pavel a prevãzut o discipli-
nare mai asprã. Acest al doilea nivel al disci-
plinei însemna separarea în ordine de cei care
sunt leneºi ºi trãiesc în neorânduialã. Printre
aceste mãsuri se numãrã ºi excluderea lor din
viaþa ºi de la întâlnirile bisericii (cf. 1 Cor.
5:11). Aceastã lipsã a contactului va exem-
plifica foarte bine prãpastia spiritualã pe care
a produs-o comportamentul nedisciplinat.
Pãcatul era lenea, trândãvia care a afectat ºi
munca altora (2 Tes. 3:11) ºi cerinþa ca alþii
sã se ocupe de nevoile lor (v. 12). Aceastã
purtare era o neascultare directã de învãþã-
tura apostolilor.

3:7. Pavel ºi-a justificat porunca prin
exemplul misionarilor din timpul când i-a
învãþat în Tesalonic (v. 7-10). Pavel a lãudat
biserica pentru urmarea exemplului sãu
(1 Tes. 1:6), dar în privinþa muncii unii nu
i-au urmat exemplul. Este evident cã Pavel
a considerat exemplul apostolilor drept un
model plin de autoritate a convertiþilor sãi. Ei
ar fi trebuit sã urmeze comportamentul lor ºi
sã creadã învãþãtura lor. Pavel ºi tovarãºii sãi
nu au fost niciodatã leneºi.

3:8. Ei nu au trãit pe cheltuiala nimãnui.
Pavel nu a spus cã ei nu au acceptat niciodatã
un dar sau o invitaþie la masã, ci faptul cã
ei s-au întreþinut singuri. Ei ºi-au câºtigat
pâinea pe care au mâncat-o (cf. v. 12). De
fapt, ei, lucrând mult ºi din greu, nu au fost
o povarã financiarã pentru nici unul dintre
tesaloniceni (cf. 1 Tes. 2:9).

3:9. Apostolii au trãit în acest mod
pentru a le da convertiþilor lor un exemplu
(typon; cf. 1 Tes. 1:7) de sacrificiu pentru
binele altora. Apostolii aveau tot dreptul de a
primi sprijin material pentru lucrarea lor spiri-
tualã (cf. 1 Cor. 9:13-14; 1 Tim. 5:18). Dar ei
au hotãrât sã renunþe la acest drept pentru a-i
învãþa importanþa dragostei care se sacrificã
ºi a hãrniciei. Pavel nu a vrut sã spunã cã
acest drept trebuie întotdeauna    sacrificat; în
alte pãrþi el a afirmat cã este un drept legitim
ca cei care sunt învãþaþi sã-i sprijineascã
material pe învãþãtorii lor (Gal. 6:6). Aici el a
vrut sã spunã cã în general creºtinii nu trebuie
sã se aºtepte de la alþi oameni sã aibã grijã de
ei, ci trebuie sã se întreþinã singuri atât cât
este posibil.

3:10. Misionarii i-au învãþat pe tesalo-
niceni sã fie harnici ºi le-au dat  un exemplu
bun. Pavel a dorit ca nici unul dintre ei sã nu

uite cuvintele apostolilor. Era vorba de un
principiu lãmurit al comportãrii creºtine. Fie
el a citat aici cuvânt cu cuvânt acest prin-
cipiu, fie ºi-a rezumat învãþãtura anterioarã
într-o singur precept plin de miez. Oamenii
avuþi în vedere nu sunt cei care nu puteau sã
lucreze, ci cei care nu voiau sã lucreze. Ei nu
ar trebui sã fie sprijiniþi material de ceilalþi
creºtini din compasiune. Lucrul cel mai
iubitor pentru aceºti trântori era sã fie lãsaþi
sã înfometeze atât de mult, încât sã fie obli-
gaþi sã facã ce este bine ºi sã munceascã. Nici
un creºtin care poate munci, dar nu vrea, nu
trebuie întreþinut de ceilalþi care sã mun-
ceascã pentru el.

D. Porunci pentru leneºi (3:11-13)
Dupã ce a vorbit despre exemplul

apostolilor ºi despre un principiu general care
trebuia aplicat, Pavel a trecut acum la o
problemã concretã din bisericã.

3:11. Apostolii au auzit de mai multe ori
(acesta este sensul timpul prez. al verbului
auzim, akouomen) cã unii din bisericã nu
munceau ca sã se întreþinã. Ei se þineau de
nimicuri în loc sã facã lucruri utile. În loc sã
se ocupe de ei înºiºi ºi sã-ºi câºtige existenþa,
ei se amestecau în problemele altora (cf.
1 Tim. 5:13).

3:12. Pavel ºi însoþitorii sãi i-au îndem-
nat (parangelloumen) pe cei din aceastã
categorie ºi i-au sfãtuit (parakaloumen) în
virtutea unirii lor cu Hristos. Având un mod
chibzuit ºi sobru de a gândi, datoritã învã-
þãturilor scrise despre Ziua Domnului, ei ar
trebui sã-ºi mãnânce pâinea lucrând în
liniºte (adicã nu zgomotos ºi în neorânduialã,
hçsychia; cf. Fapte 22:2; 1 Tim. 2:2, 11; ºi cf.
comentariilor de la 1 Tes. 4:11) ºi sã se an-
gajeze în câºtigarea existenþei. Astfel îºi vor
mânca „pâinea“ lor ºi nu vor trãi ca niºte
paraziþi pe cheltuiala altora. Pavel le-a spus
ºi înainte acest lucru (1 Tes. 4:11), dar pentru
cã unii nu l-au ascultat el a dat aceastã asprã
poruncã.

3:13. Adresându-se acum celor mai
mulþi care au rãmas fideli învãþãturilor sale,
Pavel i-a îndemnat sã continue sã facã ceea ce
ºtiau cã este bine, indiferent cum se compor-
tau cei neascultãtori, care se purtau ca niºte
paraziþi. Când alþi creºtini aleg calea uºoarã a
iresponsabilitãþii ºi se pare cã le merge bine,
este uºor sã te descurajezi ºi sã fii tentat sã
li te alãturi. Cu toate cã unii pot „osteni“ în
facerea binelui, ei nu trebuiau sã oboseascã
de facerea lui. Adresându-se celor harnici cu
numele fraþilor, iar leneºilor prin cuvintele
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„oamenii aceºtia“ (v. 12), Pavel a vrut sã
scoatã în evidenþã faptul cã cei care nu ascul-
tau acest cuvânt al lui Dumnezeu se separau
singuri prin comportamentul lor. 

E. Disciplinarea celor neascultãtori 
(3:14-15)
Aceste versete conþin cuvinte ºi mai

aspre despre cei leneºi. Se vorbeºte despre
raportarea restului bisericii la ei dacã nu se
pocãiesc.

3:14. Fiind avertizatã de douã ori (1 Tes.
4:11; 5:14), o persoanã neascultãtoare trebuie
„însemnatã“ pentru a fi tratatã în mod deo-
sebit dacã nu se pocãia. Pavel considera scri-
erea sa investitã cu autoritate pentru bisericã;
ei trebuie sã asculte, pentru cã el era un
apostol ºi cuvintele lui inspirate reprezentau
Cuvântul lui Dumnezeu. Cel leneº trebuia
identificat de cãtre membrii bisericii ºi aºezat
într-o categorie distinctã drept neascultãtor.
Acest lucru trebuia sã-l facã orice frate cre-
dincios în mod individual; nu este fãcutã nici
o menþiune despre identificarea ºi discipli-
narea publicã în bisericã (2 Tes. 3:14-15).

Cei credincioºi nu trebuia sã aibã con-
tacte sociale cu persoana leneºã pânã când
aceasta se pocãia. Scopul acestei ostracizãri
sociale era sã-l facã pe cel care a greºit sã-i
fie ruºine de sine însuºi ºi sã se pocãiascã.
Scopul disciplinei divine este întotdeauna
producerea pocãinþei, nu a dezbinãrii. Presi-
unile sociale pot fi utile în ajutarea unei per-
soane rãtãcite sã-ºi vinã în fire. Acesta este
lucrul pe care l-a susþinut Pavel în acest caz.
Ostracizarea din trupul credincioºilor trebuie
sã ajute un astfel de om sã se ruºineze ºi sã
resimtã separarea lui de comuniunea cu Cel
care este capul trupului, Isus Hristos.

3:15. Preocupat de faptul cã tesalonicenii
ar putea sã exagereze în aplicarea discipli-
nãrii, Pavel i-a îndemnat repede sã-l trateze
pe cel care a greºit ca pe un frate, nu ca pe
un vrãjmaº. O ocazie de exercitare a disci-
plinei nu trebuie sã devinã o ocazie de neas-
cultare a celor care o aplicã. Ei nu trebuie
sã-l considere pe vinovat drept un duºman
personal ºi nici sã simtã ostilitate faþã de el.
Relaþia lui obiectivã cu ei ca frate în Hristos,
ºi nu sentimentele lor subiective stimulate de
lenevia lui, trebuie sã guverneze sentimentele
ºi acþiunile lor. Ei trebuie sã-l „mustre“ (nou-
theteite), nu sã-l atace. Deºi nu aveau voie sã
aibã contacte sociale cu el, nu trebuia sã
întrerupã toate contactele. Trebuie sã-l mus-
tre cu rãbdare, ca sã-ºi abandoneze modul
greºit de viaþã.

VI. Încheiere (3:16-18)

Epistola se încheie cu o rugãciune, o
salutare finalã ºi o binecuvântare.

3:16. Este a patra rugãciune a lui Pavel
din aceastã epistolã (cf. 1:11-12; 2:16-17;
3:5). De la mustrare Pavel a trecut la mij-
locire. Fãrã lucrarea Domnului, toate îndem-
nurile ar fi inutile. Preocuparea lui Pavel era
pacea în bisericã prin unitatea tuturor mem-
brilor în ascultarea de adevãr. Domnul este
sursa pãcii (cf. 1 Tes. 5:23) ºi Pavel s-a rugat
pentru ca El sã dãruiascã pacea Sa creºtini-
lor din Tesalonic. Un creºtin ºi o bisericã se
bucurã de pace atunci când se raporteazã
corect la voia lui Dumnezeu. Pavel s-a rugat
pentru ca aceasta sã fie totdeauna starea
tesalonicenilor, oricare ar fi situaþiile, ºi chiar
persecuþiile, prin care vor trece.

Rugându-se ca Domnul sã fie cu ei cu
toþi, Pavel nu a vrut sã spunã cã Dumnezeu
este cu creºtinii numai uneori (cf. Mat.
28:20). El s-a rugat pentru ca pãrtãºia cu
Hristos (de care creºtinii se pot bucura numai
ascultând de Cuvântul Sãu) sã fie partea
fiecãrui credincios, nu numai a celor ascul-
tãtori ci a celor care acum erau neascultãtori
din cauza leneviei.

3:17. Existã dovezi convingãtoare cã
Pavel a dictat epistolele lui unui asistent care
a scris în locul lui (cf. Rom. 16:22; 1 Cor.
16:21; Col. 4:18). Dar aici Pavel a scris
urarea de sãnãtate… cu mâna lui. Probabil
cã în fiecare epistolã a scris puþin ºi cu pro-
pria mânã, pentru a garanta autenticitatea
ei destinatarilor. În cazul acestei epistole o
astfel de salutare personalã era cu atât mai
necesarã (cf. 2 Tes. 2:2). Scrisul lui personal
a fost fãrã îndoialã distinct de scrisul secre-
tarului sãu ºi a fost probabil recunoscut de
cãtre cititorii sãi.

3:18. Aceeaºi binecuvântare este folositã
aici ca ºi în 1 Tesaloniceni 5:28, excepþie
fãcând cuvântul toþi adãugat aici (în NIV).
„Toþi“ sunã ca un apel final pentru unitate în
bisericã prin ascultarea fiecãrui membru de
învãþãturile ºi îndemnurile lui Pavel. O astfel
de unitate se poate realiza numai prin harul
Domnului nostru Isus Hristos.
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INTRODUCERE

Epistolele Pastorale. „Epistolele pastorale“
este o expresie folositã pentru a desemna cele
douã epistole ale lui Pavel cãtre Timotei ºi
epistola cãtre Tit. Existã douã lucruri care
deosebesc aceste epistole de restul epistolelor
scrise de Pavel: (1) Ele sunt printre ultimele
lucruri scrise de Pavel, reflectând preocu-
pãrile care îl împovãrau pe apostol, aflat
aproape de încheierea lucrãrii sale. (2) Ele
sunt, în mod evident, adresate nu unei bise-
rici, ci cãtre doi tineri care erau în slujba de
pastori. Aceasta nu înseamnã cã scrisorile nu
trebuiau citite în faþa bisericilor. Epistolele
conþin indicii clare cã autorul lor a inten-
þionat ca ele sã fie cunoscute de întreaga
bisericã. Aceste epistole nu sunt doar niºte
manuale care trateazã îndatoririle pastorilor.
În ele sunt cuprinse ºi subiecte de interes
general. Totuºi 1 ºi 2 Timotei ºi Tit au o notã
distinctivã între scrierile lui Pavel. Ele sunt
foarte personale, practice ºi nesistematizate
în structura lor, tratând probleme legate de
ordinea din bisericã, probleme pe care Pavel,
pânã în momentul scrierii acestora nu le-a
atins decât în treacãt. Nevoia mereu cres-
cândã de a avea o structurã în bisericã, îmbi-
natã cu preocuparea lui Pavel pentru faptul cã
influenþa lui stabilizatoare va pãrãsi în curând
scena, l-au îndemnat sã trateze anumite
subiecte pastorale ºi eclesiastice, subiecte
care au adus un câºtig imens Bisericii de
atunci ºi pânã în prezent.

Autorul. Fiecare dintre cele trei epistole
pastorale începe cu o identificare explicitã a
apostolului Pavel ca fiind autorul lor. Pânã
în epoca modernã nici o voce semnificativã
nu s-a ridicat împotriva faptului cã Pavel este
autorul acestor epistole. Totuºi, la începutul
secolului al XIX-lea cercetãtorii liberali au
atacat autenticitatea epistolelor pastorale ºi
aceste atacuri concertate au atras mulþi
adepþi. Astãzi majoritatea cercetãtorilor libe-
rali susþin cã epistolele pastorale nu au fost
scrise de Pavel, ci de cãtre un „paulinist“,

adicã un urmaº al apostolului care a trãit cu o
generaþie sau douã dupã Pavel. Conform
acestui punct de vedere, epistolele pastorale
reflectã de fapt o perspectivã caracteristicã
începutului secolului al doilea, nu mijlocului
secolului întâi ºi, ceea ce este mai important,
ele reflectã perspectivele urmaºilor mai
îndepãrtaþi ai apostolului decât ale lui Pavel
însuºi.

Atacul asupra autenticitãþii epistolelor
pastorale a fost lansat pe patru direcþii:
istoricã, stilisticã, eclesiasticã ºi teologicã.

1. Argumentele istorice. Argumentele
istorice îºi au izvorul în faptul cã referinþele
cronologice care apar în epistolele pastorale
nu se încadreazã bine în cadrul istoric al cãrþii
Faptele Apostolilor. Acest argument este
oarecum ciudat din partea liberalilor, deoa-
rece aceºtia atacã de obicei ºi corectitudinea
cronologicã ºi istoricã a cãrþii Faptelor
Apostolilor. Cum se poate folosi cartea
Faptele Apostolilor ca o scriere corectã din
punct de vedere istoric pentru a submina
autenticitatea epistolelor pastorale? Totuºi,
în ciuda acestei inconsecvenþe în poziþia
liberalilor, pentru cei care iau în serios ºi
autenticitatea istoricã a cãrþii Faptelor
Apostolilor, cât ºi autenticitatea faptului cã
Pavel este autorul epistolelor pastorale,
aceasta reprezintã o problemã realã.

Unii au încercat sã forþeze lucrurile pen-
tru ca perioada scrierii epistolelor pastorale
sã se încadreze în cronologia prezentatã în
Faptele Apostolilor, dar obstacolele istorice
în calea acestei întreprinderi pãreau insur-
montabile. De aceea mulþi cercetãtori liberali
au rezolvat  aceastã problemã presupunând
cã epistolele au fost scrise mult mai târziu,
introducând în ele în mod intenþionat referiri
fictive pentru a face ca epistolele sã parã ca
fiind scrieri ale lui Pavel. O variantã a acestei
ipoteze este teoria cã epistolele pastorale sunt
de fapt fragmente de material care îi aparþin
cu adevãrat lui Pavel, completate cu mate-
riale scrise de un editor care a trãit dupã
Pavel. În ambele cazuri, lipsa de armonie din
punct de vedere istoric cu Faptele Apostolilor
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este pusã pe seama depãrtãrii în timp dintre
momentul scrierii ºi cel în care s-au petrecut
evenimentele menþionate.

O soluþie mult mai bunã este sã presu-
punem cã epistolele pastorale nu se potrivesc
în cadrul cronologic ºi istoric al Faptelor
Apostolilor, ci descriu o perioadã ulterioarã
evenimentelor din cartea Faptelor Aposto-
lilor. Cartea Faptelor Apostolilor se încheie
cu Pavel în închisoare la Roma (61 – 62
d.H.). Este sigur cã dacã Pavel ar fi fost
executat la sfârºitul acestei perioade de
detenþie, Luca ar fi menþionat acest lucru. Pe
de altã parte, este perfect credibil faptul cã
Pavel ar fi putut fi eliberat (62 d.H.), din lipsa
dovezilor necesare pentru condamnare ºi
lãsat în libertate o perioadã în care el ºi-a
continuat slujba. Conform acestei presupu-
neri (care nu poate fi altceva decât o propu-
nere), Pavel a cãlãtorit mult între 62 ºi 67
d.H., când a fost din nou prins, judecat ºi
executat în Roma în anul 67. În timpul aces-
tor cãlãtorii el ar fi putut sã scrie 1 Timotei ºi
Tit, iar în timpul ultimei sale detenþii sã scrie
2 Timotei. Dacã acest scenariu este corect,
atunci nici nu trebuie sã ne aºteptãm ca epis-
tolele pastorale sã se armonizeze cu crono-
logia Faptelor Apostolilor, care se terminã
cu prima detenþie a lui Pavel în Roma, caz
în care argumentele istorice împotriva
autenticitãþii epistolelor pastorale îºi pierd
valabilitatea.

2. Argumentele stilistice. O altã serie de
argumente împotriva autenticitãþii epistolelor
pastorale rezultã dintr-o examinare detaliatã
a vocabularului lor. Apariþia unui numãr
neobiºnuit de mare de cuvinte folosite doar o
singurã datã în Noul Testament (dar care sunt
folosite mai mult de cãtre scriitorii din seco-
lul al doilea), a unor cuvinte folosite de alþi
scriitori ai Noului Testament, dar în nici un
alt text al lui Pavel, ºi absenþa sau utilizarea
diferitã a unor cuvinte caracteristice lui
Pavel, susþine argumentul acesta, sugereazã
cã stilul acestor epistole aparþine unui alt
scriitor, nu lui Pavel.

Dar aceastã tehnicã de numãrare a cuvin-
telor nu poate sprijini îndeajuns greutatea
concluziilor trase de critici. În primul rând,
acest proces nu este fundamentat ºtiinþific,
deoarece mostrele de literaturã din acea
perioadã sunt prea puþine pentru ca astfel de
concluzii sã fie corecte din punct de vedere
statistic. Apoi, astfel de studii trec cu vederea
faptul cã tratarea unor subiecte diferite,
vârsta mai înaintatã, schimbãrile în mediul de
lucru ºi ale tovarãºilor de lucrare, destinatari

diferiþi ºi scopuri diferite — toate acestea
ºi alte lucruri influenþeazã vocabularul folosit
de un scriitor. Dacã aceastã tehnicã de numã-
rare a cuvintelor se aplicã ºi altor epistole al
cãror autor este în mod incontestabil Pavel,
se obþin aproximativ aceleaºi rezultate. Astfel
autenticitatea nu poate fi determinatã prin
simpla numãrare a cuvintelor.

3. Argumentele eclesiastice. Toate argu-
mentele eclesiastice aduse împotriva faptului
cã Pavel este autorul epistolelor pastorale
susþin, într-o formã sau alta, faptul cã struc-
tura ºi ordinea bisericeascã evidenþiate în
aceste epistole nu au apãrut decât la o bunã
bucatã de vreme dupã era apostolicã ºi anume
în secolul al doilea. De fapt, se susþine cã
celelalte scrieri ale lui Pavel indicã faptul cã
organizarea bisericeascã nu îl interesa deloc
pe apostol, deci nu ar fi caracteristic pentru
Pavel sã fi scris unele din învãþãturile care se
gãsesc în epistolele pastorale.

ªi aici însã argumentele criticilor sunt
contestabile. De fapt organizarea bisericeascã
întâlnitã în epistolele pastorale contrasteazã
cu cea din secolul al doilea, când „episcopii“
(episkopoi) ignatieni au ajuns sã fie deosebiþi
ºi plasaþi pe o poziþie superioarã în autoritatea
ierarhicã faþã de prezbiteri (presbyteroi).
Epistolele pastorale nu prezintã existenþa
unei astfel de diferenþieri, cei doi termeni
fiind folosiþi în mod interschimbabil în
aceste epistole (cf. Tit 1:5-7), fapt caracte-
ristic lui Pavel (cf. Fapte 20:17, 28). Este
limpede faptul cã funcþiile de prezbiter-
episcop ºi diacon au apãrut deja în timpul
vieþii lui Pavel (cf. Fil. 1:1), fãrã îndoialã la
iniþiativa sa. Nu este nimic scris în epistolele
pastorale despre aceste funcþii care sã ducã la
concluzia cã au fost scrise în secolul al
doilea.

Acelaºi lucru poate fi spus despre aºa
numitul „ordin al vãduvelor“. În timp ce în
biserica secolului al doilea s-a dezvoltat
aproape un „departament“ în bisericã pentru
vãduve, lista vãduvelor menþionatã în
1 Timotei nu reprezintã o astfel de slujbã
oficialã. De la început a existat o preocupare
în ceea ce priveºte responsabilitatea bisericii
faþã de vãduvele aflate în nevoi (cf. Fapte 6:1-
6), ºi nimic din învãþãturile date în epistolele
pastorale cu privire la acest subiect nu poate
fi considerat un lucru neaºteptat pentru o
epistolã apostolicã scrisã la douã sau trei
decenii dupã înfiinþarea Bisericii.

4. Argumentele teologice. Existã douã
obiecþii teologice aduse faptului cã Pavel este
autorul epistolelor pastorale. Prima susþine cã
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erezia combãtutã de Pavel în aceste epistole
este gnosticismul, care s-a dezvoltat în seco-
lul al doilea; a doua obiecþie este perspectiva
teologicã a autorului, care, deºi se admite cã
este una caracteristicã a lui Pavel, diferã în
unele aspecte semnificative de cea a marelui
apostol, fiind mult mai asemãnãtoare cu
perspectiva unui urmaº al sãu care a trãit în
secolul al doilea.

În ceea ce priveºte prima dintre aceste
obiecþii, este binecunoscut faptul cã ceea ce  a
devenit miºcarea ereticã larg rãspânditã în
secolul al doilea sub numele de gnosticism
exista deja în forme „incipiente“ în timpul
anilor în care s-a desfãºurat lucrarea lui
Pavel. El s-a confruntat adeseori cu tendinþe
gnostice, îndeosebi în Colose. De aceea
faptul cã epistolele pastorale conþin denunþãri
ale unor învãþãturi false care manifestã
caracteristici sau tendinþe ale gnosticismului,
dualismului ºi ascetismului nu constituie un
indiciul al faptului cã epistola a fost scrisã în
secolul al doilea. Mai mult, la o examinare
mai atentã, învãþãturile false la care Pavel
face referire seamãnã tot mai puþin cu un
gnosticism bine închegat. Învãþãtorii minci-
noºi prezentaþi în epistolele pastorale mani-
festã de fapt tendinþe eclectice, marcate ºi de
influenþe iudaice (cf. 1 Tim. 1:7; Tit 1:10, 14;
3:9). De altminteri, pericolul principal al
învãþãturii prezentat pare a fi lipsa de rele-
vanþã ºi de importanþã a subiectului, lucru
care nu se poate spune despre gnosticismul
deja bine închegat al secolului al doilea. De
aceea, la o analizã mai atentã, obiecþile aduse
faptului cã Pavel ar fi autorul epistolelor
pastorale, bazate pe presupusele referiri la un
gnosticism deja format, nu stau în picioare.

În ceea ce priveºte obiecþia teologicã,
care susþine cã teologia autorului este în
anumite aspecte diferitã de cea a lui Pavel se
poate spune acelaºi lucru. Nici acest argu-
ment nu rezistã unei analize mai atente.

Conform acestui punct de vedere critic,
epistolele pastorale lasã impresia cã au fost
scrise de un scriitor mai puþin inteligent ca
Pavel. Criticii nu spun cã materialul epis-
tolelor este antipaulin sau non-paulin, ºi nici
cã conþine învãþãturi care nu sunt ale lui
Pavel, ci doar cã el este nepaulin sau inferior
învãþãturilor pauline. În loc de a combate o
învãþãturã greºitã, autorul doar o denunþã. În
loc de a dezvolta adevãrul, intenþia autorului
a fost pãstrarea ºi pãzirea acestuia. El a fost
preocupat mai mult de religie decât de teolo-
gie, mai mult de corectitudinea învãþãturii
decât de gândirea creativã. Credinþa dreaptã

are un loc prea proeminent, susþine acest
argument. Deci, spun criticii, Pavel nu ar fi
scris astfel de lucruri. Astfel, atunci când
alãturãm acestor argumente faptul cã unele
din ideile favorite ale lui Pavel lipsesc, sunt
tratate superficial sau reformulate (ex., lucra-
rea Duhului Sfânt, harul, poziþia misticã a
credinciosului „în Hristos“), conform acestor
critici concluzia este inevitabilã: Pavel nu a
scris epistolele pastorale.

Totuºi o concluzie atât de drasticã nu se
întemeiazã pe dovezi suficiente. Toate temele
favorite ale lui Pavel sunt prezente în epis-
tolele pastorale ºi orice diferenþã în felul în
care sunt tratate poate fi explicatã adecvat de
caracteristicile unice ale epistolelor pastorale.
Aceste epistole au fost scrise în circumstanþe
unice, destinatarii au fost ºi ei unici (în
primul rând ºi în principal Timotei ºi Tit) ºi
sco-purile lor au fost unice. Nu trebuie sã ne
aºteptãm ca ele sã semene perfect cu celelalte
epistole ale lui Pavel. Argumentele clãdite pe
astfel de dovezi subtile ºi, la urma urmelor,
ºubrede, nu pot demonstra faptul cã epistola
a fost scrisã în secolul al doilea.

Desigur cã epistolele pastorale reflectã
o preocupare profundã a apostolului pentru
pãstrarea adevãrului. Pavel a fost un „conser-
vator“ în cel mai bun înþeles al cuvântului.
Fãcând cu credincioºie tot ceea ce a putut
pentru a dezvolta ºi a învãþa adevãrurile
evangheliei, el a fost preocupat pânã la
sfârºitul vieþii sale ca ucenicii sãi credincioºi
sã nu schimbe aceste adevãruri, ci dimpotrivã
sã le încredinþeze la rândul lor altor creºtini,
care, la rândul lor, sã le încredinþeze altora.
El a considerat acest corp de învãþãturi
adevãrate un bun special primit de la
Dumnezeu, care trebuia administrat cu mare
atenþie. Deoarece adevãrul conducea la
evlavie îndreptându-i pe credincioºi spre Isus
Hristos, el era cea mai de preþ comoarã.
Adevãrul trebuia învãþat cu credincioºie în
adunare ºi toate încercãrile de subminare,
murdãrire sau de atacare a adevãrului tre-
buiau întâmpinate cu o rezistenþã fermã.

Aceastã concepþie despre adevãrul
obiectiv, propoziþional, se aflã într-un con-
flict serios cu punctele de vedere moderne
existenþiale asupra adevãrului. De aceea nu
este surprinzãtor faptul cã unii critici cautã sã
îl disocieze de Pavel de aceastã concepþie ºi
sã o atribuie unui urmaº al lui din secolul al
doilea. Totuºi, pentru a face acest lucru, este
nevoie de o presupunere aprioricã despre con-
cepþia apostolului Pavel despre adevãr, pre-
supunere care nu are nici o dovadã. O evaluare
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mai obiectivã duce la concluzia cã nici un as-
pect al teologiei epistolelor pastorale nu duce
la presupunerea cã au fost scrise mai târziu ºi
cã toate elementele teologice pot fi explicate
pe baza faptului cã aceste epistole reprezintã
ultimele instrucþiuni date de Pavel lui Timotei
ºi Tit, cei doi reprezentanþi credincioºi ai sãi.

Data scrierii. Cãlãtoriile misionare ale lui
Pavel au avut loc aproximativ între anii
48–56 d.H. Între anii 56–60 Pavel a trecut
prin mai multe tribunale romane, sosind în
cele din urmã la Roma. Timp de doi ani,
61–62, el a fost þinut sub arest la domiciliu în
Roma, perioadã la sfârºitul cãreia, se poate
presupune, a fost eliberat. Între 62–67
Pavel a cãlãtorit mai mult sau mai puþin liber,
lãsându-l pe Timotei în Efes ºi pe Tit în
Creta, scriindu-le apoi fiecãruia dintre ei o
epistolã. Astfel datele aproximative de
scriere pentru 1 Timotei ºi Tit sunt probabil
cuprinse în perioada 63–66. Dupã ce a fost
din nou prins ºi închis, Pavel i-a scris lui
Timotei o a doua scrisoare, 2 Timotei.
Astfel, 2 Timotei, datatã aproximativ în 67
d.H., reprezintã ultima dintre epistolele lui
Pavel.

Destinatarii. 1 Timotei. Timotei era fiul unui
tatã grec ºi al unei mame evreice (Fapte
16:1). Nu se menþioneazã faptul cã tatãl sãu
ar fi fost creºtin, dar mama sa Eunice ºi bu-
nica sa Lois erau cunoscute amândouã pen-
tru credinþa lor sincerã (2 Tim. 1:5). Timotei,
fãrã îndoialã, locuia la Listra, când Pavel a
vizitat acea cetate în prima sa cãlãtorie misi-
onarã (cf. Fapte 14:6; 16:1). Nu se poate ºti
cu siguranþã dacã Pavel a fost cel care l-a
condus pe Timotei la Hristos sau nu. Oricum,
Timotei cunoºtea ºi credea deja Scriptura
Vechiului Testament, datoritã mamei ºi buni-
cii sale (cf. 2 Tim. 3:15), iar Pavel l-a luat sub
aripa sa ca un protejat care promitea. Astfel
Pavel a devenit un pãrinte spiritual pentru
tânãrul bãrbat, referindu-se la el prin expre-
siile: „adevãratul meu copil în credinþã“
(1 Tim. 1:2) ºi „copilul meu preaiubit“
(2 Tim. 1:2; cf. Fil. 2:22).

Potenþialul promiþãtor al lui Timotei
pentru lucrare a fost recunoscut de timpuriu
(1 Tim. 1:18; 4:14; 2 Tim. 4:5).  Astfel Pavel
l-a luat cu el ca tovarãº de lucrare, el
devenind unul dintre cei mai de încredere
colaboratori ai lui Pavel (cf. Rom. 16:21;
1 Cor. 16:10; Fil. 2:19-22; 1 Tes. 3:2). El a
devenit de asemenea reprezentantul ºi

mesagerul credincios al lui Pavel (Fapte
19:22; 1 Cor. 4:17; 2 Cor. 1:19; Fil. 2:19;
1 Tes. 3:2, 6). ªase dintre epistolele lui Pavel
îl includ ºi pe Timotei în cuvintele lor de
salut (2 Cor. 1:1; Fil. 1:1; Col. 1:1; 1 Tes.
1:11; 2 Tes. 1:1; Filimon 1; vezi diagrama
„Introducerile epistolelor lui Pavel“ de la
Rom. 1:1). Timotei i-a devenit atât de drag
lui Pavel încât ultimul mesaj al apostolului
a cuprins ºi un apel miºcãtor cãtre Timotei
ca acesta sã vinã ºi sã-i fie alãturi în ulti-
mele zile ale detenþiei sale (2 Timotei 1:4;
4:9, 21).

Dupã ce a fost eliberat din prima sa
detenþie la Roma, Pavel, împreunã cu
Timotei, a vizitat cu siguranþã unele din
bisericile din Asia, inclusiv Efesul. La
plecarea sa din Efes, Pavel l-a lãsat pe
Timotei pentru a fi conducãtorul acelei
adunãri. Mai târziu Pavel i-a scris o scrisoare
lui Timotei, 1 Timotei, îndemnându-l sã-ºi
continue slujba.

Probabil cã prin natura sa Timotei a fost
pasiv, timid, retras ºi uºor de intimidat (cf.
2 Tim. 1:7). De aceea Pavel l-a îndemnat în
repetate rânduri la acþiune (1 Tim. 1:3; 4:11;
5:7; 6:2; 2 Tim. 3:14; 4:2, 5). El nu trebuia sã
permitã nici unui lucru, inclusiv relativa sa
tinereþe, sã stea în calea îndeplinirii îndato-
ririlor sale (2 Tim. 2:1-7; 4:5). Ca un bun
ostaº, el trebuia sã „lupte lupta cea bunã“
(1 Tim. 1:18; 6:12), apãrând ºi propagând în
mod activ evanghelia, folosindu-ºi toate
darurile (1 Tim. 4:14; 2 Tim. 1:6).

2. Tit. Despre Tit se cunosc mult mai
puþine lucruri decât despre Timotei. Ca ºi
Timotei, el a fost unul dintre convertiþii sau,
cel puþin, unul dintre protejaþii lui Pavel (cf.
Tit. 1:4), dar când ºi unde a devenit el
credincios nu se ºtie. Nu se cunoaºte nimic
nici despre familia sau originea sa, exceptând
faptul cã nu era evreu (Gal. 2:3).

Oricum, este clar cã a fost unul din
colaboratorii de încredere ai lui Pavel. Lui
Tit i s-a încredinþat una din cele mai dificile
ºi delicate sarcini ale lui Pavel — aceea de
a-l reprezenta pe apostol în tulburãrile din
biserica din Corint (2 Cor. 2:13; 7:6-7, 13-15;
8:6, 16-17). În perioada de timp dintre cele
douã detenþii ale sale la Roma, Pavel a vizitat
Creta împreunã cu Tit, pe care l-a lãsat acolo
pentru a duce mai departe lucrarea pe care
au început-o amândoi (cf. Tit 1:5). Mai
târziu, în timpul celei de-a doua detenþii
a lui Pavel, Tit a plecat din Creta la Dalma-
þia  (2 Tim. 4:10), probabil pentru a evanghe-
liza.

1 Timotei 
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STRUCTURA CÃRÞII

I. Salutul (1:1-2)
II. Instrucþiuni cu privire la învãþãtorii falºi 

(1:3-20)
A. Avertizãri împotriva învãþãtorilor 

falºi (1:3-11)
B. Experienþa harului avutã de Pavel 

(1:12-17)
C. Îndemn dat de Pavel lui Timotei 

(1:18-20)
III. Instrucþiuni cu privire la 

comportamentul în bisericã (2:1-3:13)
A. Instrucþiuni cu privire la rugãciune 

(2:1-7)
B. Instrucþiuni cu privire la bãrbaþi ºi 

femei (2:8-15)
C. Instrucþiuni cu privire la prezbiteri 

ºi diaconi (3:1-13)
IV. Instrucþiuni cu privire la pãzirea 

adevãrului în bisericã (3:14-4:16)
A. Biserica ºi adevãrul ei (3:14-16)
B. Prevestirea apostaziei (4:1-5)
C. Responsabilitãþile unui bun slujbaº 

al lui Hristos (4:6-16)
V. Instrucþiuni cu privire la diverse grupuri 

din bisericã (5:1-6:10)
A. Cu privire la diverse grupe de 

vârstã (5:1-2)
B. Cu privire la vãduve (5:3-16)
C. Cu privire la prezbiteri (5:17-25)
D. Cu privire la sclavi ºi la stãpâni 

(6:1-2)
E. Cu privire la eretici ºi la cei lacomi 

(6:3-10)
VI. Un îndemn final pentru Timotei 

(6:11-21)
A. Sfaturi cu privire la evlavie 

(6:11-16)
B. Instrucþiuni pentru cei bogaþi 

(6:17-19)
C. Sfaturi pentru a rãmâne credincios 

(6:20-21)

COMENTARIU

I. Salutul (1:1-2)

1:1. Salutãrile folosite în mod obiºnuit
de Pavel în epistolele sale cuprind o identi-
ficare atât a autorului cât ºi a destinatarului,
combinatã cu un salut mai mult sau mai puþin
conform ritualului. Aici, ca ºi în toate
epistolele sale, cu excepþia Epistolei cãtre
Filipeni, 1 ºi 2 Tesaloniceni ºi Filimon, Pavel
se prezintã pe sine însuºi ca ºi apostol al lui

Isus Hristos. Fãrã îndoialã cã aici a folosit
acest termen în sensul lui restrâns care se
referã la aceia care au primit însãrcinarea
acestei slujbe în mod personal de la Hristosul
cel înviat (cf. 2 Cor. 8:23 [„trimiºi“,COR,
„reprezentanþi“, NIV]; Fil. 2:25 [„trimis“,
COR, „mesager“, NIV]). Pavel nu a cãutat sã
ajungã apostol; el a devenit apostol prin
poruncã cereascã (Gal. 1:11-2:2; cf. 1 Tim.
2:7). Pavel a prezentat acest lucru în mai
mul te din epis to le le sa le , subl in i ind
„chemarea“ sa apostolicã dupã „voia lui
Dumnezeu“ (1 Cor. 1:1; 2 Cor. 1:1; Ef. 1:1;
Col. 1:1; 2 Tim. 1:1). Pavel a fost deseori pus
în situaþia de a trebui sã îºi apere autoritatea
pe care a primit-o atât de la Dumnezeu Tatãl
cât º i de la Dumnezeu Fiul . Expresia
Dumnezeu, Mântuitorul nostru are un
caracter vechi testamental, dar este folositã
în mod obiºnuit în epistolele pastorale (cf.
1 Tim. 2:3; 4:10; Tit 1:3; 2:10; 3:4). Isus este
prezentat ca nãdejdea noastrã, termen care
îndreaptã atenþia cititorului spre împlinirea
sigurã a planului de mântuire al lui Dum-
nezeu în Hristos (cf. Col. 1:27).

1:2. Deºi este limpede cã aceastã epistolã
a fost destinatã citirii cu voce tare în faþa
adunãrii din Efes ºi a altor adunãri, Timotei
este identificat ca fiind destinatarul principal.
Fiind adevãratul… copil în credinþã al lui
Pavel, nimeni nu putea sã nege locul special
ocupat de Timotei în inima lui Pavel.
(Aceasta este prima dintre cele 19 ocazii în
care Pavel a folosit cuvântul grecesc pistis,
„credinþã“, în 1 Tim.). Probabil cã nu Pavel a
fost cel care l-a condus pe Timotei la Hristos
(cf. 2 Tim. 1:5; 3:15), dar este posibil ca el
sã-l fi ordinat pe tânãrul lucrãtor ºi sã fi avut
o mare încredere în el. Timotei a fost desti-
natarul salutului caracteristic al lui Pavel:
har, îndurare ºi pace.

II. Instrucþiuni cu privire la 
învãþãtorii falºi (1:3-20)

A. Avertizãri împotriva învãþãtorilor falºi 
(1:3-11)
1:3. Acþiunile la care face referire acest

verset nu pot fi înþelese foarte clar. Pleca
Pavel din Efes îndreptându-se spre Mace-
donia? I-a dat el instrucþiuni lui Timotei
înainte de a pãrãsi Efesul? Probabil cã
aceasta este cea mai bunã presupunere.
Timotei a fost îndemnat, se pare cã pentru a
doua oarã, „sã rãmânã“ în Efes, un indiciu
probabil al faptului cã Timotei era înclinat sã
pãrãseascã lucrarea ce o avea acolo ca sã-l
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însoþeascã pe Pavel. Sarcina pentru care
Timotei trebuia sã rãmânã în Efes era sã
porunceascã unora din adunare sã nu înveþe
pe alþii altã (lit. „diferitã“; cf. 6:3) învã-
þãturã — adicã o învãþãturã diferitã de
doctrina lui Pavel (cf. 1:11).

1:4. Aceºti învãþãtori falºi se luau dupã
basme (mythois, cf. 4:7) ºi înºirãri de nea-
muri fãrã sfârºit, adicã fãceau apel la
genealogii foarte vechi. La ce se referã
aceste basme ºi genealogii nu se cunoaºte.
S-ar putea ca acestea sã fi avut nuanþe de
gnosticism dar mult mai probabilã este
originea lor evreiascã (cf. Tit. 1:14). Indife-
rent care a fost natura lor, ele nu aveau nici o
valoare spiritualã ºi duceau numai la specu-
laþii, întrebãri fãrã rost ºi certuri. Astfel de
speculaþii trebuiau evitate fiindcã ele nu
fãceau sã înainteze lucrul lui Dumnezeu,
care trebuie înþeles ºi aplicat nu prin inovaþii
umane, ci prin credinþã. Spre deosebire de
abordarea prin credinþã, speculaþiile minþii
umane tind sã conducã prin tunele nesfârºite
ºi fãrã ieºire care nu fac decât sã deruteze ºi
sã ascundã adevãrul lui Dumnezeu.

1:5. Spre deosebire de aceste speculaþii
fãrã sens, rezultatul pe care Pavel dorea sã-l
aibã instrucþiunile date lui Timotei era
dragostea în cea mai purã formã a ei. Este
vorba despre acea dragoste care se revarsã
dintr-o inimã curãþatã (cf. 2 Tim. 2:22),
dintr-un cuget bun („dintr-o conºtiinþã
nepãtatã“, NIV — n.tr.) ºi dintr-o credinþã
neprefãcutã (anypokritou, „care nu este
ipocritã“; cf. 2 Tim. 1:5). Fiecare compo-
nentã a acestui trio atât de frumos vorbeºte
despre o puritate ºi o integritate care au ca
rezultat cea mai înaltã formã de dragoste
altruistã, care în forma ei perfectã este însãºi
dragostea lui Dumnezeu. Pe când motivaþia
învãþãtorilor falºi era o curiozitate fãrã
valoare, instrucþiunile date de Pavel aveau
scopul sã promoveze cea mai mãreaþã virtute,
menþinând puritatea învãþãturii Bisericii.
Adevãrul lui Dumnezeu întotdeauna purificã
spiritul omului, dar o învãþãturã greºitã îl
umple de putreziciune.

1:6. Fãrã îndoialã cã Pavel credea cã o
astfel de dragoste trebuie sã fie þinta tuturor
lucrãrilor creºtine (cf. 1 Cor. 13:1-3). Totuºi,
era trist cã, deºi ei ar fi trebuit sã ºtie acest
lucru, unii învãþãtori din biserica efesenilor
au pierdut din vedere acest scop sublim ºi
s-au depãrtat (lit., „au ratat þinta“; cf. 1 Tim.
6:21; 2 Tim. 2:18), au rãtãcit ºi s-au apucat
de flecãrii. Învãþãtura lor era mataiologian,
adicã vorbãrie goalã, zadarnicã ºi fãrã rost.

1:7. Mai concret, problema acestor
învãþãtori falºi, aºa cum se întâmplã adeseori,
era o problemã a eului. Ei au vrut sã devinã
învãþãtori respectaþi ai Legii. Totuºi, erau
incapabili de aºa ceva. În loc sã recunoascã
cã nu erau potriviþi pentru aceastã slujbã ºi sã
tacã, ei continuau sã vorbeascã ca ºi cum ar fi
avut o mare autoritate, dar fãrã sã înþeleagã
subiectul (Legea) ºi nici mãcar ceea ce
„spuneau“.

1:8. Pavel  a vrut sã se asigure cã era bine
înþeles. El nu discredita Legea. Pavel consi-
dera Legea „sfântã, dreaptã ºi bunã“ (Rom.
7:12). Aºa cã el ºi-a clarificat poziþia ºi
punctul de vedere subliniind faptul cã Legea
este bunã dacã cineva o întrebuinþeazã
bine. Exista o întrebuinþare nepotrivitã ºi
legalistã a Legii, întrebuinþare pe care Pavel o
dezaproba; exista însã ºi o întrebuinþare
potrivitã a Legii, îmbrãþiºatã de Pavel (cf.
Gal. 3:19, 24).

1:9-10. Legea are scopul de a arãta
oamenilor pãcãtoºenia lor. Astfel Legea nu
este pentru cel care deja ºi-a recunoscut
pãcatele ºi s-a întors la Hristos. O astfel de
persoanã nu mai este sub Lege, ci acum
trebuie sã umble în Duhul (Gal. 5:13-26).
Legea este pentru cei care rãmân în pãcat,
fãrã sã fie convinºi de pãcãtoºenia lor.

Pavel redã o listã de exemple izbitoare,
listã care pare în mod intenþionat bazatã pe
cele zece porunci (cf. Ex. 20:3-7). Lista
începe cu trei perechi care corespund primei
table a decalogului, cea pe care se aflã
poruncile care trateazã ofensele sau pãcatele
împotriva lui Dumnezeu: (1) cei fãrãdelege
ºi nesupuºi („cãlcãtori de lege ºi rãzvrã-
tiþi“, NIV), (2) cei nelegiuiþi ºi pãcãtoºi
(„neevlavioºi ºi pãcãtoºi“, NIV ), (3) cei fãrã
evlavie, („fãrã sfinþenie“, NIV, gr. anosiois,
„care nu sunt pioºi“, „care nu sunt credin-
cioºi“; cf. hosious din 1 Tim. 2:8 ºi necuraþi
(„nereligioºi“, NIV, gr. bebçlois, „profani“;
cf. 4:7; 6:20; 2 Tim. 2:16). Pavel îi enumerã
apoi pe cei care încalcã primele cinci
porunci de pe a doua tablã a decalogului:
ucigãtorii de tatã ºi ucigãtorii de mamã îi
reprezintã pe cei care încalcã în mod extrem
porunca a cincia, iar ucigãtorii de oameni pe
cei care încalcã porunca a ºasea. Curvari ºi
sodomiþi („adulteri ºi pervertiþi“, NIV) sunt
cei care încalcã porunca a ºaptea, care se
considerã în general cã include toate formele
de pãcate sexuale. Vânzãtorii de oameni
(„vânzãtorii de sclavi“, NIV) ar putea sã fie o
categorie care sã corespundã celei de-a opta
porunci, deoarece rãpirea era perceputã ca
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cea mai gravã formã de furt (Ex. 21:16; Deut.
24:7). Cei mincinoºi… cei ce jurã strâmb
sunt categorii care în mod evident þin de
porunca a noua. Doar cea de-a zecea poruncã
(„Sã nu pofteºti“) nu este cuprinsã (dar
cf. Rom. 7:7). Pavel încheie aceastã listã a
pãcãtoºilor cu o referire atotcuprinzãtoare
la orice comportament care este împotriva
învãþãturii sãnãtoase (cf. 2 Tim. 1:13), fãrã
îndoialã incluzând aici ºi comportamentul
învãþãtorilor falºi. „Învãþãturã“ este tradu-
cerea cuvântului didaskalia care are sensul
de „conþinut al predãrii“ ºi care este folosit de
ºapte ori în aceastã epistolã: 1 Timotei 1:10;
4:1, 6, 13, 16; 5:17; 6:1. 

1:11. Instrumentul de mãsurã folosit de
Pavel pentru a deosebi învãþãtura sãnãtoasã
de cea falsã era, desigur, mesajul mãreþei
veºti bune a lui Dumnezeu în Hristos care i-a
fost „încredinþat“ lui Pavel (cf. 1 Tes. 2:4; Tit
1:3) ºi pe care el l-a propovãduit cu credin-
cioºie în Efes (cf. Fapte 20:17-27).

B. Experienþa harului avutã de Pavel 
(1:12-17)
1:12. Ajuns în acest punct, prezentarea

listei de pãcãtoºi, dintre care el ºtia cã este cel
mai mare — ºi amintirea evangheliei care i
s-a încredinþat lui spre propovãduire — au
declanºat în Pavel un val uriaº de mulþumire.
Din punct de vedere literal, cuvintele „Mul-
þumesc lui“ — „mulþumesc“ având poziþia
proeminentã — sunt cele care încep aceastã
secþiune. Mulþumirea lui Pavel izvora din
faptul cã Dumnezeu în Harul Sãu l-a înzestrat
(l-a întãrit) pe Pavel cu tot ceea ce avea
nevoie el (cf. Fil. 4:13) ºi, socotindu-l
vrednic de încredere, l-a pus într-o poziþie
privilegiatã în slujba Lui. 

1:13. Motivul pentru care aceste lucruri i
se pãreau extraordinare apostolului era cã el
ºtia groapa din care a fost scos. Atunci când
a spus cã fusese un hulitor, un prigonitor ºi
un batjocoritor („un om violent“, NIV) el
nu a exagerat ca sã obþinã un efect special.
(Vezi  Fapte 22:4-5, 19-20; 26:9-11 unde este
prezentat adevãrul cu privire la el.) Totuºi
Pavel a cãpãtat îndurare, pentru cã acþiu-
nile sale erau rezultate din neºtiinþã .
Neascultarea voitã declanºeazã mânia lui
Dumnezeu (cf., ex., Num. 15:22-31; Evr.
10:26). Dar Dumnezeu îi trateazã cu blândeþe
pe cei care au fost ignoranþi sau au fost
cãlãuziþi greºit (Evr. 5:2). Filozoful german
Nietzsche a spus „Dacã îmi dovediþi cã
Dumnezeu existã, am sã cred ºi mai puþin în
El.“ Necredinþa pe care Pavel a avut-o înainte

de convertire nu a fost caracterizatã de o
astfel de stãruinþã îndãrãtnicã în ea.

1:14. De aceea apostolul a primit îndu-
rarea lui Dumnezeu ºi nu mânia Sa. Harul lui
Dumnezeu a întrecut cu mult chiar ºi cel mai
cumplit pãcat al lui Pavel. Acolo unde odatã
a existat necredinþã, Dumnezeu a înmulþit
peste mãsurã de mult… credinþa… în
Hristos. Unde odatã existase agresiunea
violentã împotriva lui Dumnezeu ºi a popo-
rului Sãu, acum Dumnezeu a revãrsat dra-
gostea lui Hristos. (Vezi comentariile de la
2 Tim. 2:10.) Orice i-ar fi lipsit lui Pavel,
harul lui Dumnezeu a completat din belºug.
(Verbul hyperepleonasen, folosit doar aici
în NT, înseamnã „a fi prezent din plin sau
supra-abundenþã“.) Aici poate fi vãzutã
deplina mãsurã a ceea ce voia sã spunã Pavel
atunci când a vorbit despre slujba lui Hristos,
în care a fost pus fiind socotit vrednic de
încredere  (1 Tim. 1:12).

1:15. Adevãrul central al digresiunii
personale pe care Pavel a început-o în ver-
setul 12 devine limpede acum. Este o
mãrturie cu privire la scopul întrupãrii lui
Hristos. Isus a venit în lume nu doar sã fie
un exemplu sau sã arate cã ne iubeºte. El a
venit ca sã mântuiascã pe cei pãcãtoºi din
starea lor de decãdere spiritualã — ºi Pavel
spune cã el era cel mai rãu dintre cei care se
aflau în aceastã stare. Nu trebuia sã fie nici o
umbrã de neclaritate asupra acestui adevãr
fundamental. Este un fapt care este adevãrat
ºi cu totul vrednic de primit. (Mai existã
patru pasaje care includ cuvântul „adevãrat“
[„demn de încredere“, NIV]: 3:1; 4:9; 2 Tim.
2:11; Tit 3:8.)

1:16. Pavel a fost mântuit chiar pentru
acest scop — pentru a demonstra planul lui
Dumnezeu de a-i mântui pe pãcãtoºi. Ca cel
dintâi dintre pãcãtoºi (cf. altor caracterizãri
fãcute de Pavel despre el însuºi în 1 Cor.
15:9; Ef. 3:8), Pavel reprezintã o pildã
extremã. Dacã  Dumnezeu a fost îndeajuns
de rãbdãtor ºi plin de har ca sã îl mântuiascã
pe Pavel, atunci va fi îndeajuns de rãbdãtor
ºi plin de har ca sã mântuiascã pe oricine.
Orice om care trãieºte dupã Pavel poate privi
la Pavel ca la un prototip sau ca la un model
(„exemplu“, hypotypôsin; cf. 2 Tim. 1:13).
Cel mai mare dintre pãcãtoºi poate deveni
cel mai mare sfânt; cel mai mare duºman al
lui Dumnezeu poate deveni slujitorul lui cel
mai bun. Toþi ceilalþi oameni se încadreazã
undeva între aceste douã extreme. De aceea,
studiind exemplul lui Pavel, creºtinii pot sã
înveþe despre ei înºiºi.
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1:17. Aceastã contemplare a harului lui
Dumnezeu, aºa cum s-a manifestat el în cazul
lui Pavel, l-a condus pe apostol la una din
doxologiile sale tipice. Este plinã de venerare
ºi adorare a Domnului. Expresia a Împã-
ratului veºniciilor subliniazã suveranitatea
lui Dumnezeu asupra desfãºurãrii întregii
istorii a umanitãþii. Cuvintele Nemuritorului
ºi nevãzutului ne vorbesc despre douã dintre
atributele lui Dumnezeu: eternitatea ºi esenþa
Sa spiritualã. Expresia singurului Dumne-
zeu scoate în evidenþã caracterul Sãu unic
într-un mod tipic monoteismului iudeu.
Acestui Dumnezeu ºi numai Lui trebuie sã-I
fie cinstea ºi slava în vecii vecilor. Amin
(cf. 6:16).

C. Îndemn dat de Pavel lui Timotei 
(1:18-20)
1:18. Întorcându-se de la scurta digre-

siune personalã (v. 12-17), Pavel revine la
problemele specifice care stãteau în faþa lui
Timotei, aflat în Efes, reluând îndemnul
început în versetul 3. Porunca (acelaºi
cuvânt parangelian este folosit ºi în versetul
5) se referã la ceea ce i s-a spus lui Timotei
despre învãþãtorii falºi menþionaþi în versetul
3. Aceste porunci erau în conformitate cu
proorociile fãcute mai înainte cu privire la
chemarea ºi competenþa lui Timotei pentru
lucrarea din Efes. Când ºi prin cine au fost
fãcute aceste profeþii putem doar sã bãnuim.
Se cunoaºte însã cã profeþiile au întãrit
convingerea lui Pavel cã Timotei era un ostaº
potrivit pentru a conduce bãtãlia împotriva
erorilor din biserica efesenilor (cf. 6:12;
2 Tim. 4:7 unde apare o metaforã care este
mai apropiatã de domeniul sportului decât de
cel militar). Timotei trebuia sã îºi aminteascã
aceste profeþii ºi sã fie încurajat de ele în
aceastã luptã.

1:19. Dacã în Efeseni 6:10-17 Pavel a
prezentat în detaliu acelei biserici armura
creºtinului pentru rãzboiul spiritual, aici
el prezintã doar douã componente: credinþa
ºi un cuget curat („o conºtiinþã bunã“ –
NIV, GBV — n.tr.). Acestea douã se pare cã
se aflã întotdeauna împreunã (cf. 1 Tim. 1:5;
3:9). Vigoarea uneia înseamnã ºi vigoarea
celeilalte. Dar ºi lipsa uneia atrage dupã
sine lipsa celeilalte. Astfel, unii care au
pierdut („au respins“ — NIV, „au lepãdat“,
apôtheô, „o respingere puternicã, deliberatã“;
în NT mai este folosit doar în Fapte 7:27;
Rom. 11:1-2) acest cuget curat, au cãzut
din credinþã (ºi-au vãzut „credinþa distrusã“,
NIV, cf. 1 Tim. 4:1; 6:10). Erorile teolo-

gice îºi au deseori rãdãcinile într-un eºec
moral.

1:20. Imeneu (cf. 2 Tim. 2:17) ºi Ale-
xandru sunt douã persoane din Efes care
ilustreazã acest principiu. Nu este clar dacã
Alexandru amintit aici este una ºi aceeaºi
persoanã cu Alexandru menþionat în Fapte
19:33 ºi 2 Timotei 4:14. Probabil cã nu sunt
una ºi aceeaºi persoanã. Instrucþiunile lui
Pavel cu privire la aceºti doi blasfematori au
fost ca ei „sã fie daþi“ pe mâna Satanei, o
expresie care probabil se referã la excomu-
nicarea din adunare (cf. 1 Cor. 5:1-5) ºi
abandonarea lor într-un domeniu controlat
de Satan (2 Cor. 4:4). Pavel vedea adunarea
ca un port liniºtit ºi ca o protecþie pentru
credincioºi, fãrã de care ei ar fi avut o serie de
dezavantaje dureroase. Astfel excomunicarea
avea rolul de a-i pedepsi pe cei doi apostaþi
în vederea corectãrii. Motivul lui Pavel nu a
fost unul punitiv, ci remedierea stãrii lor (cf.
2 Cor. 2:5-8; 2 Tes. 3:14-15). 

III. Instrucþiuni cu privire la 
comportamentul în bisericã 
(2:1-3:13)

A. Instrucþiuni cu privire la rugãciune 
(2:1-7)
2:1. De la preocuparea lui pentru învã-

þãtorii falºi, Pavel se întoarce la subiecte
legate de comportamentul bisericii în general
(cf. 3:14-15). Pavel a început cu ceea ce a
considerat el mai important: rugãciunea.
Ceea ce deseori este pe ultimul loc în lista de
prioritãþi a unei biserici, ar trebui de fapt sã
fie pe primul loc. Nu trebuie pus prea mult
accent pe presupusele deosebiri dintre rugã-
ciuni, cereri ºi mijlociri. Termenii sunt
folosiþi probabil mai mult cu intenþia de a se
scoate unul pe altul în evidenþã. Sã observãm
însã cã mulþumirile trebuie sã aibã un loc
proeminent în viaþa de rugãciune a bisericii.

2:2. Biserica efesenilor trebuia sã se
roage pentru toþi (v. 1, „toþi oamenii“), dar
în special pentru conducãtorii politici. Pavel
nu precizeazã aici conþinutul acestor rugã-
ciuni, dar e aproape sigur cã el îi îndemna sã
se roage pentru mântuirea întregii populaþii ºi
a celor care îi guvernau. Acest lucru poate fi
vãzut cu claritate din versetele ce urmeazã. O
datã cu ostilitatea crescândã a lui Nero faþã
de creºtini — care a ajuns la apogeu dupã
incendiul din Roma din iulie 64 d.H. — ºi cu
dezintegrarea generalã a Imperiului Roman
datoritã destrãbãlãrii ºi risipei lui Nero,
creºtinii au început sã sufere persecuþii din
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partea autoritãþilor romane. Recent eliberat
din detenþia romanã, Pavel era profund
preocupat de atmosfera politicã care se
deteriora. Astfel el a îndemnat la rugãciune
pentru mântuirea tuturor oamenilor, dar în
special a conducãtorilor, astfel încât mediul
stabil dinainte, care nu se amesteca în pro-
blema credinþei, sã fie restaurat. Aceasta era
o condiþie de bazã pentru ca creºtinii sã poatã
duce o viaþã paºnicã ºi liniºtitã, cu toatã
evlavia ºi cu toatã cinstea. (Aceasta este
prima din cele 10 ocazii în care Pavel a
folosit cuvântul eusebia, „evlavie“. Toate
cele 10 cazuri de folosire a acestui cuvânt de
cãtre Pavel sunt în epistolele pastorale: 2:2;
3:16; 4:7-8; 6:3, 5-6, 11; 2 Tim. 3:5; Tit 1:1.
El mai este folosit de cinci ori în Fapte 3:12;
2 Petru 1:3, 6-7, 3:11.) Vremurile de tulburãri
politice ºi sociale sunt vremuri potrivite ca
sã mori pentru Hristos, dar nepropice ca sã
trãieºti pentru El.

2:3. Ca ºi în zilele noastre, unii din cei
din biserica din Efes erau gata sã punã la
îndoialã validitatea unei rugãciuni pentru
mântuirea tuturor oamenilor. Astfel, Pavel
ºi-a susþinut aceste învãþãturi arãtând cã o
astfel de rugãciune este un lucru bun ºi bine
primit înaintea lui Dumnezeu, Mântui-
torul nostru (cf. 1:1). Literal, cuvintele
greceºti înseamnã cã o astfel de rugãciune
este „primitã înaintea“ (în prezenþa) lui
Dumnezeu. Multe rugãciuni nu sunt primite
înaintea lui Dumnezeu, dar aceasta nu face
parte dintre ele.

2:4. Motivul acceptãrii acestei rugãciuni
înaintea lui Dumnezeu îl reprezintã faptul
cã este o rugãciune „dupã voia Lui“ (1 Ioan
5:14). Dumnezeu, care prin natura Sa este   un
Mântuitor, voieºte ca toþi oamenii sã fie
mântuiþi. Pavel repetã cuvintele „toþi oame-
nii“ (1 Tim. 2:1) ºi „toþi“ (v. 3, 6). Acelaºi
cuvânt grecesc (pas, „toþi“) este folosit de
fiecare datã, referindu-se în toate cele trei
cazuri la acelaºi grup de oameni (cf. 4:10).
Dumnezeu vrea ca nici unul sã nu piarã
(2 Petru 3:9), ca întreaga rasã umanã sã
ajungã sã cunoascã adevãrul printr-o relaþie
personalã cu Isus Hristos, care este Adevãrul
(Ioan 14:6). (Sigur cã nu toþi vor veni la
mântuire; Pavel nu a susþinut aici universa-
lismul.)

2:5-6. Pentru a sprijini ºi mai convin-
gãtor argumentele sale, Pavel a citat învãþã-
tura general acceptatã despre Dumnezeu ºi
lucrarea Sa în Hristos. Versetele 5-6 pot sã
reprezinte un fragment dintr-o mãrturisire
de credinþã binecunoscutã în primul secol.

Oricum, Pavel a citat aceste adevãruri
indubitabile ale evangheliei: (1) este un
singur Dumnezeu. (2) Existã o singurã cale
prin care oamenii se pot apropia de El — prin
Omul care era Dumnezeu întrupat, Isus
Hristos. (3) Acest Isus S-a dat pe Sine
Însuºi ca sã moarã pe cruce ca preþ de
rãscumpãrare (antylitron; cf. lytron, „rãs-
cumpãrare“ pentru un sclav sau un prizonier,
în Mat. 20:28; Mar. 10:45) pentru rasa
umanã. (Cf. diagrama „Cuvinte folosite în
Noul Testament pentru Rãscumpãrare“, de la
Mar. 10:45.) Acest fapt este un lucru ade-
verit la vremea cuvenitã (Gal. 4:4-5; Evr.
1:1-2), o mãrturie a dorinþei lui Dumnezeu  de
a-i mântui pe toþi oamenii (cf. Tit 1:3).

2:7. Evident cã exclusiviºtii din biserica
din Efes credeau cã evanghelia este numai
pentru evrei. Aceasta a fost o problemã des
întâlnitã, aºa cum se vede cel mai bine în
cazul lui Petru (cf. Fapte 10:9-43; Gal. 2:11-
13). De aceea Pavel prezintã ca un argument
imbatabil propria sa împuternicire ca apos-
tolul… pus… ca sã înveþe pe Neamuri.
Pavel a fost pus „propovãduitor“ (kçryx,
„mesager“; cf. 2 Tim. 1:11) ca sã ducã
evanghelia la acea majoritate a rasei umane
pe care evreii o considerau în afara sferei
mântuirii. De aceea, aºa cum Pavel le amin-
teºte efesenilor, se poate vedea cã Dumnezeu
doreºte ca fiecare om sã fie mântuit. Asigu-
rãrile pe care Pavel le dã în privinþa cre-
dibilitãþii sale sunt figuri de stil care aveau
ca scop accentuarea importanþei acestui
subiect (cf. Rom. 9:1; 2 Cor. 11:31; Gal.
1:20).

B. Instrucþiuni cu privire la bãrbaþi ºi 
femei (2:8-15)
2:8. Fãrã îndoialã cã Pavel dorea ca toþi

creºtinii sã se roage pentru o trezire spiritualã
a poporului ºi a conducãtorilor lui. Totuºi, în
adunãrile þinute în public, Pavel specificã
faptul ca bãrbaþii (andras, lit. „bãrbaþi“) sã
se roage în orice loc, adicã conducând
adunarea în rugãciune. Mai mult, aceste
rugãciuni trebuie sã fie fãcute cu ridicarea
mâinilor. Aceasta era o practicã vechi testa-
mentalã obiºnuitã (cf., ex., 1 Regi 8:22;
2 Cron. 6:13; Ezra 9:5; Ps. 28:2; 141:2; Pl.
2:19). Era, de asemenea, o practicã comunã în
religiile pãgâne ale primului veac ºi în
Biserica Primarã. Picturile de pe zidurile
catacombelor din Roma înfãþiºeazã aceastã
posturã. Mâinile trebuiau sã fie curate
(hosious, „credincioase, nepângãrite“), acest
lucru semnificând o curãþie interioarã a
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acestor conducãtori spirituali. Mai mult,
astfel de conducãtori trebuie sã fie oameni cu
relaþii sãnãtoase ºi care sã nu fie caracterizaþi
de mânie (orgçs, „izbucnire de mânie“) ºi
îndoieli („controverse“, NIV, dialogismou).
Relaþiile interumane deteriorate afecteazã
capacitatea omului de a se ruga (cf. Mat.
5:22-24; 6:12; 1 Pet. 3:7), precum ºi compe-
tenþa de a-i conduce pe alþii în rugãciune.

2:9. Apoi Pavel se ocupã de femeile din
adunare. În ceea ce priveºte podoabele lor,
ele trebuiau sã punã accentul pe interior, nu
pe exterior, trebuind sã se îmbrace în chip
cuviincios, cu ruºine ºi sfialã (cf. v. 15).
Aceºti termeni nu accentueazã aºa de mult
excluderea oricãrui element provocator, deºi
o include, ci mai degrabã o înfãþiºare simplã,
moderatã, chibzuitã ºi care nu este ostenta-
tivã. Elementele specifice pe care Pavel le
menþioneazã aici (împletituri de pãr, aur,
mãrgãritare, haine scumpe) nu sunt rele în
ele însele, dar devin nepotrivite atunci când
aratã existenþa unui sistem de valori greºit
(cf. 1 Pet. 3:3). În biserica din Efes, aceastã
þinutã ar fi putut fi asociatã cu prostituatele
din templul local. Creºtinii trebuie sã fie
atenþi ca societatea pãgânã sã nu le afecteze
þinuta.

2:10. În loc de a accentua frumuseþea
exterioarã, conform standardelor lumii,
femeile creºtine trebuiau sã manifeste un
sistem de valori diferit. Ele trebuiau sã se
împodobeascã cu (lit., „prin intermediul“)
fapte bune. Ele trebuiau sã se bazeze pe
slujirea lor cu credincioºie în Numele lui Isus
pentru a fi atrãgãtoare pentru alte persoane.
Acesta nu a fost un îndemn pentru femei ca
sã se facã neatrãgãtoare; era pur ºi simplu un
sfat de a respinge etalonul lumii de apreciere
a frumuseþii ºi de a adopta standardul cerului
(1 Sam. 16:7). De la femeile care spun cã
sunt evlavioase nu se poate aºtepta mai
puþin.

2:11-12. Accentuând ce anume înseamnã
un comportament evlavios pentru femei,
Pavel a subliniat, împreunã cu Petru, „curãþia
(frumuseþea, NIV) nepieritoare a unui duh
blând ºi liniºtit, care este de mare preþ
înaintea lui Dumnezeu“ (1 Pet. 3:4). Femeile
din adunare trebuie sã primeascã învãþãturã
de la bãrbaþii conducãtori în tãcere, cu toatã
supunerea. Ele nu trebuie sã încerce sã
rãstoarne aceastã ordine a lucrurilor, pretin-
zând postura de învãþãtori ai bisericii sau
încercând sã se ridice mai presus de bãrbat
(sã preia „autoritatea asupra“ bãrbaþilor,
NIV). Dimpotrivã, ele trebuie sã fie, literal,

„în tãcere“. Cuvântul hçsychia, tradus „în
tãcere“ în 1 Timotei 2:11 ºi 12, nu înseamnã
tãcere absolutã sau sã nu vorbeascã deloc.
Este folosit în alte pãrþi (Fapte 22:2; 2 Tes.
3:12) cu înþelesul clar de „liniºtit, care nu
deranjeazã, care nu este nesupus“). Existã un
alt cuvânt (sigaô) care înseamnã „a tãcea, a
nu spune nimic“ (cf. Luca 18:39; 1 Cor.
14:34).

2:13. De ce este un astfel de duh blând ºi
liniºtit „de mare preþ înaintea lui Dumnezeu“
(1 Pet. 3:4)? Deoarece el manifestã înþele-
gerea ºi acceptarea planului Sãu pentru
oameni. Ca ºi în altã parte (cf. 1 Cor. 11:8-
10), Pavel îºi fundamenteazã punctul de
vedere asupra relaþiilor dintre bãrbat ºi
femeie în bisericã pe relatarea creaþiunii, aºa
cum este ea fãcutã în Geneza 2. Totuºi, el    nu
face nici o referinþã la aºa-zisul „blestem“ din
Geneza 3:16. În loc de acest lucru, rolurile ºi
poziþia pe care Pavel le prezintã aici sunt un
rezultat al planului fundamental al lui
Dumnezeu în care întâi a fost întocmit
Adam, ºi apoi Eva (cf. Gen. 2:7-25).
Implicaþiile acestui text trec dincolo de
simpla prioritate datã de ordinea cronologicã.
Pavel a vãzut aceastã prioritate datã de
ordinea apariþiei în timp, ca un însemn al
rolului de conducãtor dat bãrbatului, rol
cãreia femeia, „ajutorul potrivit pentru el“
(Gen. 2:18) trebuie sã îi rãspundã favorabil.

2:14. Mai departe Pavel pune în contrast
experinþa lui Adam ºi a Evei. Nu Adam a
fost amãgit; ci femeia, fiind amãgitã, s-a
fãcut vinovatã de cãlcarea poruncii („a
devenit pãcãtoasã“, NIV). Unii ºovini îl vãd
aici pe Pavel argumentând faptul cã  femeile,
reprezentate prin Eva, arhetipul lor, sunt mult
mai naive, mai uºor de înºelat, deci mult mai
susceptibile de a greºi, decât bãrbaþii. De
aceea spun ei, femeile nu trebuie puse în
poziþii de învãþãtor sau de autoritate în bise-
ricã. Alþii cred cã, de fapt, Pavel a spus
„Uitaþi ce se întâmplã atunci când ordinea
creaþiunii este inversatã ºi bãrbatul abdicã de
la rolul lui de conducãtor în favoarea femeii.“
În orice caz, este evident cã Pavel nu îl scuzã
ºi nici nu îl absolvã pe Adam de vina pentru
cãderea în pãcat. În altã parte Pavel pune
întrega responsabilitate pe umerii lui Adam
(cf. Rom. 5:12-21).

2:15. Acesta este unul dintre versetele
cel mai dificil de interpretat din întreg Noul
Testament. Ambiguitatea cuvintelor va fi
mântuitã prin naºterea de fii („pãstratã în
siguranþã prin naºterea de copii“, NIV) a
dat naºtere la mai multe interpretãri diferite:
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(a) pãzitã (fizic) în procesul dificil ºi peri-
culos al naºterii de copii; (b) pãzitã (de nea-
cordarea importanþei cuvenite) în ceea ce
priveºte rolul ei în familie; (c) mântuitã prin
naºterea lui Isus Hristos, Mântuitorul (o
referire indirectã la Gen. 3:15); ºi (d) pãzitã
de corupþia din societate, stând acasã ºi
crescându-ºi copiii. Interpretarea versetului
este îngreunatã ºi mai mult de clauza condi-
þionalã de la sfârºitul sãu: dacã stãruiesc
(mamele) cu smerenie în credinþã, în
dragoste ºi în sfinþenie. Orice lucru se crede
cã afirmã prima parte a versetului, el este
condiþionat de dorinþa femeii de a rãmâne în
aceste patru virtuþi. De aceea, a doua dintre
opþiunile prezentate mai sus pare cea mai
probabilã. O femeie îºi va gãsi cea mai mare
satisfacþie ºi împlinire în viaþã nu cãutând sã
intre în rolul bãrbatului, ci împlinind planul
lui Dumnezeu pentru viaþa ei ca soþie ºi
mamã „cu smerenie (bunã cuviinþã, decenþã,
NIV; i.e., reþinere; cf. 1 Tim. 2:9) în credinþã,
în dragoste ºi în sfinþenie.“

C. Instrucþiuni cu privire la prezbiteri ºi 
diaconi (3:1-13)
3:1. Continuându-ºi învãþãturile cu

privire la modul în care biserica trebuie sã se
poarte, Pavel ajunge la problema importantã
a caracteristicilor pe care trebuie sã le aibã
conducãtorii. El dorea sã încurajeze respec-
tarea conducãtorilor adunãrii, deci a citat
ceea ce se pare cã era o maximã cunoscutã
ºi a recomandat-o ca pe un concept sãnãtos.
De aici rezultã douã lucruri: (1) Este un lucru
bun sã aspiri la o poziþie de conducãtor în
bisericã, ºi (2) poziþiile de conducere din
bisericã sunt un lucru bun („o sarcinã
nobilã“, NIV). Termenul episcop (episkopos)
(în subsolul paginii de la COR este indicat ºi
termenul „priveghetor“) este doar unul dintre
mai multe cuvinte care sunt folosite în Noul
Testament pentru a-i desemna pe conducã-
torii bisericii. „Prezbiteri“ (presbyteroi) este
de departe cel mai obiºnuit dintre ele. Mai
sunt folosiþi ºi alþi termeni cum ar fi „câr-
muitori“ (proistamenoi, Rom. 12:8; 1 Tes.
5:12), „mai marii“ (hçgoumenois, Evr. 13:17)
ºi „pãstori“ (poimenas, Ef. 4:11; cf., de
asemenea, Fapte 20:28; 1 Petru 5:2). Deºi
fiecare dintre aceºti termeni poate sã prezinte
o altã faþetã a lucrãrii de conducere se pare
cã toþi sunt folosiþi în mod interschimbabil
în Noul Testament pentru a desemna aceeaºi
slujbã în bisericã. Aceastã slujbã este diferitã
de cea de diacon (cf. comentariilor de la
1 Tim. 3:8).

3:2. De la un episcop (priveghetor) se
cere mai mult decât simpla dorinþã de a sluji.
În versetele 2-7 Pavel enumerã 15 cerinþe
pentru un conducãtor din bisericã: (1) fãrã
prihanã („deasupra oricãrui reproº“, NIV;
„fãrã vinã“, GBV). El trebuie sã fie fãrã vinã
în comportamentul sãu. Cuvântul grecesc
anepilçmpton, „deasupra oricãrui reproº“,
este folosit în Noul Testament doar în aceastã
epistolã (v. 2; 5:7; 6:14). El înseamnã cã în
comportamentul cuiva sã nu fie gãsit nici un
lucru împotriva cãruia s-ar putea ridica vreo
acuzaþie. Sensul este uºor diferit de sensul
sinonimului sãu anenklçtos din 3:10 (vezi
comentariile de la 3:10). (2) bãrbatul unei
singure neveste, literal „bãrbatul unei sin-
gure femei“. Aceastã expresie ambiguã dar
importantã a fost subiectul mai multor inter-
pretãri. Întrebarea este cât de strict era
standardul pe care Pavel îl stabilea pentru
episcopi? Practic toþi comentatorii sunt de
acord cã aceastã expresie interzice atât
poligamia cât ºi promiscuitatea, care, amân-
douã sunt de neconceput pentru conducãtorii
spirituali din bisericã. Mulþi cercetãtori ai
Bibliei spun cã expresia „bãrbatul unei
singure neveste“ înseamnã cã afecþiunea unui
conducãtor al bisericii trebuie sã fie în-
dreptatã în mod exclusiv spre soþia sa. Mulþi
alþi i susþin totuºi, cã aceastã expresie
interzice oricui ar fi fost divorþat ºi recãsãtorit
sã devinã episcop. Motivaþia care de regulã
stã la baza acestui punct de vedere este cã
divorþul reprezintã un eºec în familie, astfel
cã, deºi un om poate sã fie iertat pentru orice
pãcat din viaþa lui, el rãmâne în permanenþã
nedemn pentru o slujbã de conducere în
adunare (cf. v. 4-5; 1 Cor. 9:24-27). Inter-
pretarea cea mai strictã ºi cea mai des întâl-
nitã printre primii comentatori (al doilea ºi
al treilea secol) le cuprinde pe fiecare dintre
cele de mai sus, dar extinde aceastã inter-
dicþie la orice caz de recãsãtorie, chiar ºi în
cazul vãduvilor. Argumentul lor este cã în
primul secol recãsãtorirea era în general
privitã ca o dovadã a satisfacerii propriilor
dorinþe ºi de slãbiciune. Deºi Pavel a dat
cinste cãsãtoriei, el a preþuit ºi beneficiile
spirituale ale celibatului (1 Cor. 7:37-38),
chiar ºi pentru cei care ºi-au pierdut tovarãºul
de viaþã (1 Tim. 5:3-14). Astfel el a consi-
derat celibatul ca un þel demn de atins pentru
cei care aveau autocontrolul necesar pentru a
rãmâne necãsãtoriþi. În conformitate cu acest
punct de vedere strict, Pavel a considerat cã
o a doua cãsãtorie a unui vãduv, deºi în nici
un caz nu putea fi consideratã nepotrivitã, era
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o dovadã a lipsei acelui tip de autocontrol
cerut unui episcop, tot aºa cum aceeaºi lipsã
ar fi descalificat o vãduvã de la includerea ei
în lista vãduvelor (5:9). Conducãtorul bise-
ricii trebuia sã fie de asemenea (3) cumpãtat
(nçphalion, „echilibrat“; mai este folosit doar
în 3:11; Tit 2:2), (4) înþelept (sôphrona,
folosit de asemenea în Tit 1;8; 2:5, „sã
aibã autocontrol“, NIV; „chibzuit“, GBV),
(5) vrednic de cinste („respectabil“, NIV;
„decent“, GBV), ºi (6) primitor de oaspeþi.
Aceste caracteristici sunt cerinþe preliminare
pentru cei care îi vor conduce pe alþii spre
aceste virtuþi creºtine importante. Expresia
(7) în stare sã înveþe pe alþii ne vorbeºte
despre capacitatea conducãtorului de a
prezenta ºi explica Scriptura. El trebuie sã
fie capabil sã înþeleagã ºi sã comunice
adevãrul altora, cât ºi sã îi înfrunte pe cei care
îl prezintã în mod greºit (cf. Tit 1:9). Desigur,
nu toþi trebuie sã facã aceste lucruri în mod
public; unii pot sã desfãºoare aceastã laturã
a slujirii lor într-un mod mai puþin oficial,
într-un context particular. Totuºi, toþi condu-
cãtorii trebuie sã posede aptitudinea de a
prezenta ºi explica Cuvântul cu îndemânare.

3:3. Urmeazã patru expresii negative:
(8) sã nu fie nici beþiv (cf. Tit 1:7) ºi nici
bãtãuº. Autocontrolul (1 Tim. 3:2) trebuie
sã se extindã asupra poftelor sale ºi asupra
mâniei sale. Prin contrast, un conducãtor al
bisericii trebuie sã fie (10) blând, sau sã-i
suporte pe alþii cu rãbdare. (Acest cuvânt,
epieikç, este folosit ºi în Fil. 4:5; Tit 3:2;
Iac. 3:17; 1 Pet. 2:18). Spre deosebire de
învãþãtorii falºi, un conducãtor eficient al
bisericii (11) nu este gâlcevitor (cf. 1 Tim
6:4) ºi (12) nu este iubitor de bani (cf. 6:5;
Tit 1:11). El nu este înclinat sã lupte cu alþii
ºi nici nu urmãreºte câºtigul lui personal în
lucrarea pe care o face (cf. 1 Pet. 5:2).

3:4. Un episcop trebuie (13) sã-ºi
chiverniseascã bine casa. Aici Pavel s-a
referit cu precãdere la copii. Cea mai de
încredere (deºi nu infailibilã) modalitate de a
determina calitatea unui potenþial conducãtor
este examinarea comportamentului copiilor
sãi. Îºi respectã ei tatãl îndeajuns pentru a se
supune conducerii sale? Expresia cu toatã
cuviinþa (lit., „cu toatã gravitatea“) se poate
referi nu la supunerea copiilor, ci la modul în
care tatãl îºi exercitã autoritatea, adicã fãrã
scandal ºi manifestãri zgomotoase.

3:5. O întrebare retoricã formeazã o
parantezã care sprijinã valabilitatea calitãþii
menþionate mai sus. Pavel a fãcut o analogie
între conducerea sau administrarea unui case

(familii) ºi cea a bisericii (Ef. 2:19; 1 Tim.
3:15). Multe dintre calitãþile ºi aptitudinile
necesare sunt identice în ambele cazuri.
Succesul în viaþa de familie aratã cã va putea
exista succes ºi în bisericã; de asemenea,
eºecul în viaþa de familie înseamnã un steag
roºu de atenþionare cu privire la capacitatea
cuiva de a conduce o adunare.

3:6. Un episcop trebuie (14) sã nu fie
întors la Dumnezeu de curând (neophyton,
„neofit“), deoarece promovarea sa rapidã
într-o poziþie de conducere poate sã îl umple
de mândrie ºi îngâmfare, ºi el va experi-
menta aceeaºi judecatã („osândã“) pe care
diavolul a atras-o asupra sa pentru mândria
lui.

3:7. Un episcop trebuie (15) sã aibã ºi o
bunã mãrturie din partea celor din afarã
(cf. Col. 4:5; 1 Tes. 4:12). Gândul pe care
Pavel l-a avut aici pare sã fie acela cã liderii
bisericii, ca reprezentanþi ai adunãrii, sunt
susceptibili permanent la pericolul reprezen-
tat de capcanele diavolului (cf. 2 Tim. 2:26).
Nimic nu-i place mai mult lui Satan decât
sã facã de ocarã lucrarea lui Dumnezeu ºi
poporul lui Dumnezeu prinzându-i pe con-
ducãtorii bisericii în cursa pãcatului în faþa
lumii care îi priveºte. De aceea este impor-
tant ca supraveghetorii sã ajungã sã aibã ºi
sã îºi menþinã o reputaþie bunã înaintea
necredincioºilor.

3:8. Ca ºi episcopii, diaconii (cf. Fil.
1:1) trebuie sã fie oameni de calitate, chiar
dacã funcþia lor în adunare este mult diferitã.
Cuvântul tradus „diacon“ (diakonos) înseam-
nã în mod literal un „slujitor umil“. Rolul
diaconilor era sã ducã la îndeplinire, sub
supravegherea prezbiterilor, unele din
sarcinile bisericii, pentru ca prezbiterii sã
poatã sã dea atenþie lucrurilor mai impor-
tante. (Vezi Fapte 6:1-67 unde apare proto-
tipul a ceea ce mai târziu a devenit „funcþia“
de diacon în bisericã.) Calitãþile necesare
pentru funcþia de diacon sunt aproape la fel
de stricte ca ºi cele pentru funcþia de episcop
datoritã caracterului public al slujbei lor în
bisericã ºi datoritã faptului cã slujirea nece-
sarã în lucrarea lor cere maturitate ºi evlavie.
De aceea, diaconii trebuie sã fie cinstiþi, adi-
cã oameni cu demnitate, nu clovni. (Acelaºi
cuvânt gr. este folosit cu referire la femei în
1 Tim. 3:11.) Ei trebuie sã fie nu cu douã
feþe (mç dilogous, lit., „nu cu limbã dublã“,
„sinceri“, NIV) în sensul de a fi oneºti ºi de a
nu fi ipocriþi. Ca ºi episcopii (v. 3), diaconii
nu trebuie sã fie bãutori de mult vin ºi dori-
tori de câºtig mârºav.
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3:9. Cel mai important lucru dintre toate
este ca diaconii sã fie oameni profunzi din
punct de vedere spiritual (cf. Fapte 6:3). În
mod specific ei trebuie sã fie oameni care
sã înþeleagã ºi sã pãstreze taina credinþei.
Prin expresia într-un cuget curat Pavel (cf.
„cuget bun“ în 1 Tim. 1:5) înþelegea cã în
comportamentul acestor oameni nu trebuie
sã fie nimic care sã nu fie conform cu cre-
dinþa pe care ei o mãrturiseau. Cu alte cuvinte
ei nu trebuiau sã spunã un lucru ºi sã facã
altceva.

3:10. Mai mult, ca ºi episcopii, care
trebuiau sã facã dovada maturitãþii lor înainte
de a fi puºi într-o poziþie de responsabilitate
(v. 6), ºi diaconii trebuiesc cercetaþi întâi.
Intenþia lui Pavel aici nu era de a cere o
procedurã formalã de testare, ci mai degrabã
de a cere ca aceºti oameni „sã îºi demon-
streze“ (sã dovedeascã) în timp calitãþile, în
activitãþile obiºnuite de viaþã ºi slujire. Dupã
ce s-au arãtat cã sunt fãrã prihanã („ire-
proºabili“) atunci sã fie diaconi. Cuvintele
„dacã nu este nimic împotriva lor“ („fiind de
neînvinuit“, NIV) reprezintã traducerea a
douã cuvinte greceºti, anenklçtoi ontes, „a
fi liber de acuzaþii“. Cuvântul anenklçtos
apare în Noul Testament doar în scrierile lui
Pavel (1 Cor. 1:8; Col. 1:22; 1 Tim. 3:10; Tit
1:6-7). El se referã la un om care nu este
acuzat, este liber de orice acuzaþie. Din partea
diaconilor se cere un comportament ca al lui
Hristos. (Cf. comentariilor despre un sino-
nim, anepilçmpton, în 1 Tim. 3:2.)

3:11. De asemenea, gynaikas (femeile
sau „nevestele“) trebuie sã fie cinstite,
adicã demne (acelaºi cuvânt, semnas, este
folosit pentru diaconi în v. 8), neclevetitoare
(diabolous, de la diaballô, „a bârfi, a cle-
veti“; de la acest verb provine substantivul
„diavol,“ cel mai mare clevetitor), ci cum-
pãtate (nçphalious, „bine echilibrate“; cf.
v. 2; Tit 2:2) ºi credincioase în toate lucru-
rile. Cine erau aceste gynaikas cãrora li s-a
adresat Pavel? Ele erau fie soþiile diaconilor,
fie un grup de femei diaconiþe (cf. Fivi, Rom.
16:1). Se pot aduce argumente în favoarea
fiecãreia dintre aceste douã variante, cu un
uºor avantaj pentru prima. Dar dogmatismul
în susþinerea oricãreia dintre ipoteze nu este
sprijinit de date exegetice.

3:12. Ca ºi episcopii, diaconii trebuie sã
fie bãrbaþi ai unei singure neveste (cf. v. 2)
ºi conducãtori capabili ai propriilor familii.
Argumentele acestor cerinþe pentru diaconi
sunt detaliate de Pavel în versetele 4 ºi 5. 

3.13. Deºi funcþia de diacon, dupã stan-
dardele lumii, pare a fi una umilã ºi neatrac-
tivã, urmaºii apropiaþi ai lui Hristos o privesc
în mod diferit (cf. Ioan 13:11-17; Mar. 10:42-
45). Cei care îºi îndeplinesc rolul de slujitor
cu credincioºie, dobândesc douã lucruri:
în primul rând un loc de cinste înaintea
fraþilor creºtini care înþeleg ºi apreciazã
frumuseþea slujirii creºtine smerite ºi altru-
iste; ºi, în al doilea rând, o mare îndrãz-
nealã (parrçsian, „încredere, îndrãznealã“)
în credinþa care este în Hristos Isus. Slu-
jirea smeritã, care nu beneficiazã de toate
rãsplãtirile pe care lumea le considerã im-
portante, devine un adevãrat test pentru moti-
vaþia celui care slujeºte. El îºi dã seama
singur dacã motivaþia eforturilor sale este un
spirit de slujire altruistã, asemãnãtoare cu
al lui Hristos. Când un diacon „a slujit“ cu
adevãrat bine, lucrarea lui duce la încredere
în sinceritatea propriei sale credinþe în
Hristos ºi a modului sãu sincer de a se
apropia de Dumnezeu (cf. Ef. 3:12; Evr.
10:19).

IV. Instrucþiuni cu privire la pãzirea 
adevãrului în bisericã (3:14-4:16)

A. Biserica ºi adevãrul ei (3:14-16
3:14. Pavel l-a lãsat pe Timotei la Efes

pentru a pãstori biserica (cf. 1:3) ºi nãdãjduia
sã i se alãture în curând acolo. Între timp
însã, Pavel a dorit ca, în cazul unei întârzieri
a sosirii sale, atât adunarea din Efes cât ºi
pastorul ei sã aibã aceste lucruri („instrucþi-
uni“; NIV) la dispoziþie. Aceste „lucruri“
(„instrucþiuni“) se referã, fãrã îndoialã, atât
la ceea ce a fost scris mai înainte cât ºi la
sfaturile care urmeazã.

3:15. Scopul foarte bine definit al acestor
instrucþiuni este de a informa adunarea din
Efes cum trebuie „sã se poarte“ în casa lui
Dumnezeu. Pavel foloseºte din nou analogia
cu o „casã“ (oikos) pentru a se referi la
bisericã (ekklçsia; cf. v. 5), printr-o imagine
arhitecturalã în care biserica este stâlpul ºi
temelia adevãrului. Asemãnarea Bisericii cu
o clãdire dedicatã Dumnezeului celui viu
este obiºnuitã la Pavel (cf. 1 Cor. 3:16-17;
2 Cor. 6:16; Ef. 2:20-22). Unii oameni învaþã
cã biserica, fiind „temelia adevãrului“, este
sursa adevãrului lui Dumnezeu ºi cã nimeni
nu poate cunoaºte adevãrul dacã nu se
încrede în învãþãtura unei anumite biserici
oficiale sau a unui grup bisericesc. Dar Pavel
a afirmat aici doar rolul crucial al Bisericii
universale ca sprijin ºi bastion — nu sursã —
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a adevãrului lui Dumnezeu. Sensul cuvin-
telor sale nu trebuie extins dincolo de acest
înþeles.

3:16. Pavel a discutat despre comporta-
mentul evlavios, adecvat în bisericã, compor-
tament care este în orice aspect consecvent
cu adevãrul ºi nu este „împotriva învãþãturii
sãnãtoase“ (1:10). În 3:16 el exprimã o idee
simplã care devine dificilã doar datoritã
modului compact de prezentare. Expresia
taina evlaviei se referã la un adevãr ascuns
înainte, dar descoperit acum. Mai mult, taina
este mare (mega, „mare, important“), adicã
sfera ei de acþiune este copleºitoare ºi sem-
nificaþia ei este de o importanþã extraordinarã
(cf. Ef. 5:32). Pavel prezintã conþinutul
acestui adevãr sub forma unui citat dintr-un
vechi imn despre Hristos, El fiind esenþa
„tainei“ (Col. 1:27). Existã o disputã legatã
de împãrþirea acestui fragment în douã sau
în trei pãrþi. Oricare variantã s-ar alege, cele
ºase elemente ale citatului sunt dupã cum
urmeazã: (1) a fost arãtat în trup se referã la
Întruparea lui Hristos; (2) a fost dovedit
neprihãnit în Duhul se referã la dovada
adusã de Dumnezeu prin învierea (cf. Fapte
2:24-36), efectuatã de Duhul Sfânt (cf. Rom.
8:11), cã Isus Cel rãstignit este Domnul ºi
Mesia; (3) a fost vãzut de îngeri se referã la
înãlþarea Sa în faþa domeniului ceresc (cf. Fil.
2:9-11; Col. 2:15; Evr. 1:6); (4) a fost
propovãduit printre Neamuri (cf. Col.
1:23) ºi (5) a fost crezut în lume, se referã
la îndeplinirea progresivã a planului de
mântuire al lui Dumnezeu prin mijloacele
Sale rânduite de mai dinainte (cf. 1 Cor. 1:18-
2:5); (6) a fost înãlþat în slavã se referã la
înãlþare (Ef. 4:10). 

B. Prevestirea apostaziei (4:1-5)
4:1. Ca depozitar ºi pãzitor al adevãrului,

Biserica trebuie sã fie conºtientã de strate-
giile duºmanilor adevãrului. De aceea este
de o importanþã crucialã pentru Bisericã sã
înþeleagã ceea ce a descoperit Dumnezeu cu
privire la aceºti duºmani (cf. 1 Pet. 4:1-18;
Iuda 17-18). Prin expresia dar Duhul spune
lãmurit, Pavel nu s-a referit la o anumitã
revelaþie, ci la învãþãturile date în mod repe-
tat de Domnul (ex., Mar. 13:22), de ceilalþi
apostoli (ex., 2 Pet. 3:1-18) ºi de Pavel însuºi
(ex., Fapte 20:29; 2 Tes. 2:1-12). Conform
acestei învãþãturi, situaþia va degenera pe
mãsura apropierii revenirii lui Hristos. În
vremurile din urmã (cf. 2 Tim. 3:1 unde
apare un sinonim), pe care Pavel le considera
viitoare, deºi îºi aruncau deja umbrele, unii

oameni se vor lepãda de credinþã (cf. 1 Tim.
1:19) ca sã se alipeascã de („sã urmeze“,
NIV) învãþãturile „duhurilor înºelãtoare“
ºi ale dracilor. Erorile spirituale rareori se
datoreazã unor greºeli inocente. Adeseori ele
se datoreazã planurilor strategice ale vrãj-
maºilor spirituali ai lui Dumnezeu (cf. Ef.
6:12). Învãþãturile (didaskaliais) demonilor
sunt doctrine false susþinute de oameni induºi
în eroare, ale cãror puncte de vedere sunt de
inspiraþie demonicã.

4:2. Dar duºmanii spirituali ai lui Dum-
nezeu nu îºi prezintã erorile în mod direct
victimelor. Ei lucreazã prin fãþãrnicia unor
oameni care vorbesc minciuni (lit. „oameni
care spun minciuni cu ipocrizie“). Aceasta
este procedura standard dupã care opereazã
Satan (cf. 2 Cor. 11:13-15). El alege repre-
zentanþi adecvaþi ºi le anihileazã cugetul (cf.
Ef. 4:19) „însemnându-i“ (de la kaustçriazô,
„a pune o marcã, a cauteriza“) cu fierul roºu.
În aceste condiþii ei sunt gata sã facã ceea ce
doreºte Satan.

4:3. Învãþãtorii falºi care afectau biserica
din Efes erau precursorii gnosticilor din
secolul al doilea. Chiar ºi în acest stadiu
incipient, puternicul dualism al gnosticilor
este limpede: spiritul este bun; materia este
rea. Ei credeau cã toate dorinþele trupului
sunt rele ºi din acest motiv trebuie eradicate,
inclusiv dorinþele sexuale normale ºi dorinþa
de a se hrãni. Astfel învãþãtorii falºi „opreau“
cãsãtoria ºi întrebuinþarea bucatelor (cf.
Col. 2:21). Dar Pavel a atacat miezul erorii
dualiste precizând cã materia nu este în mod
inerent rea; ea face parte din ceea ce
Dumnezeu a fãcut (cf. 1 Tim. 6:17b). De
aceea, cei ce cred ºi cunosc adevãrul pot sã
primeascã ºi sã foloseascã cu mulþumiri
lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat ºi care
sunt destinate sã fie luate (eis metalçmpsin,
„pentru a lua parte, pentru împãrtãºire“).

4:4. Contrar învãþãturii oamenilor care
propagau aceastã eroare, orice fãpturã a lui
Dumnezeu este bunã („tot ceea ce a creat
Dumnezeu este bun“, NIV). Aici Pavel s-a
fãcut ecoul verdictului dat de Însuºi Dum-
nezeu (Gen. 1:31). În timp ce învãþãtorii falºi
puneau accentul pe „interzis“ ºi pe „abþinere“
(1 Tim. 4:3), Pavel a spus cã nimic nu este
de lepãdat, referindu-se la tot ceea ce a creat
Dumnezeu. Omul poate sã abuzeze de ceea ce
a creat Dumnezeu, aºa cum adulterul este un
abuz al relaþiilor sexuale din cãsnicie ºi
îmbuibarea est un abuz al dorinþei normale
de a mânca. Astfel de abuzuri trebuie cu
siguranþã respinse. Dar creaþia lui Dumnezeu
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în sine este în întregime bunã ºi trebuie sã fie
primitã cu mulþumiri, nu cu tabuuri.

4:5. Toate lucrurile vieþii care par „ordi-
nare“ (obiºnuite) pot deveni extraordinare
fiind „sfinþite“ prin Cuvântul lui Dumne-
zeu ºi prin rugãciune. În lumina Scripturii
un creºtin recunoaºte mâna bunã a lui
Dumnezeu în spatele lucrurilor care îi sunt
date ºi aduce mulþumiri Domnului. În acest
mod lucrurile obiºnuite ºi despre care se
crede cã vin de la sine (dintre care unele erau
interzise de cãtre cei ce învãþau aceste erori)
devin sfinþite ºi devin o ocazie pentru închi-
nare ºi laudã.  

C. Responsabilitãþile unui bun slujbaº al 
lui Hristos (4:6-16)
4:6. De la avertismentele sale cu privire

la apostazia ce va veni, Pavel se întoarce spre
Timotei ºi îl sfãtuieºte sã transmitã aceleaºi
avertismente ºi celorlalþi din bisericã. Una
din lucrãrile unui bun slujitor a lui Hristos
Isus este transmiterea cu credincioºie a
adevãrului altor creºtini (cf. 2 Tim. 2:2).
Pentru a face acest lucru, Timotei trebuia în
primul rând sã „se hrãneascã“ cu (a) cuvin-
tele obiective ale credinþei care, aºa cum
spune Iuda 3, „au fost date sfinþilor o datã
pentru totdeauna“, ºi (b) cu adevãrurile bunei
învãþãturi pe care ai urmat-o pânã acum.
Aceastã expresie se referã probabil la învã-
þãturile date de Pavel tânãrului sãu ucenic,
pe care Timotei le-a pus în practicã cu
credincioºie (didaskalia, „învãþãturã“ este
folosit de asemenea în 1 Tim. 1:10; 4:1, 13,
16; 5:17; 6:1).

4:7. Deoarece Timotei trebuia sã cana-
lizeze adevãrul lui Dumnezeu cãtre alþii, el nu
trebuia sã aibã nimic de a face cu basmele
lumeºti ºi bãbeºti. Lumescul (bebçlous,
„profan“) ºi ceea ce este fãrã rost merg mânã
în mânã (cf. 1:9; 6:20; 2 Tim. 2:16) ºi sunt
lucruri de care trebuie sã ne ferim. În locul
acestora Timotei trebuia sã se dedice unor
preocupãri mai bãrbãteºti. Pavel introduce
aici o imagine din lumea sportului, prin cu-
vintele „antreneazã-te“ (NIV; „exerseazã-te“,
GBV, dar cautã în COR). Verbul folosit aici
este gymnaze, de la care provine cuvântul
„salã de sport.“ Dar „antrenamentul“ (pregã-
tirea) lui Timotei trebuia sã fie pentru evlavie
(cf. 1 Tim. 2:2), nu un antrenament fizic.
Pavel a folosit adeseori analogii cu lumea
sportului pentru a arãta nevoia de disci-
plinã în viaþa spiritualã (cf. mai ales 1 Cor.
9:24-27).

4:8. Indiferent cât de bun este „antrena-
mentul“ (deprinderea trupeascã, gymnasia,
„exerciþiu,“ folosit doar aici în NT)  fizic (ºi
Pavel nu îl subapreciazã prin aceste cuvinte),
pregãtirea spiritualã, sau evlavia, este mult
mai folositoare. Pregãtirea fizicã este bunã,
literal, „doar pentru puþin“. Dar evlavia este
folositoare în orice privinþã, nu numai în
viaþa aceasta trecãtoare de acum, ci ºi în cea
viitoare, adicã, pentru eternitate. Evlavia
influenþeazã toate aspectele vieþii, atât a celei
trecãtoare cât ºi a celei veºnice, lãsându-ºi
binecuvântarea asupra tuturor lucrurilor pe
care le atinge.

4:9. Expresia un cuvânt… cu totul
vrednic de primit poate sã se refere la ceea
ce va urma, ca în 1:15, sau la ceea ce a fost
spus deja, ca în Tit 3:8. Aici probabil este
cel mai bine sã o considerãm o întãrire a
proverbialului impact al versetului 1 Timotei
4:8 (în contrast cu NIV).

4:10. Din acest motiv, spune Pavel, noi
muncim… ºi ne luptãm, adicã dezvoltãm
evlavia despre care s-a vorbit în versetul 8.
Cuvântul „ne luptãm“ traduce cuvântul
agônizometha („agonizez“), un alt termen
din domeniul sportului. Pavel practica ceea
ce îi predicase lui Timotei mai înainte (cf.
Col. 1:29). Ne-am pus nãdejdea este tradu-
cerea cuvântului çlpikamen, un verb la timpul
perfect, care denotã o acþiune a cãrei rezultate
continuã ºi în prezent. Aici este accentuat
caracterul durabil al încrederii lui Pavel.
Pavel ºtia cã lupta sa este o luptã care merita
sã fie dusã, deoarece nãdejdea lui nu era pusã
în el însuºi, în vreo filozofie de viaþã, în alþi
oameni sau în zei care nu existau — ci în
Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul
tuturor oamenilor, ºi mai ales al celor
credincioºi. Menþionarea Dumnezeului
„celui viu“ reia referirea fãcutã în 1 Timotei
3:15; sublinierea faptului cã Dumnezeu este
„Mântuitorul“ reia ideea 1:1 ºi 2:3. Pavel
afirmã din nou faptul cã Dumnezeu este
Mântuitorul „tuturor oamenilor“ (cf. 2:2, 4,
6) deoarece El doreºte ca toþi sã fie mântuiþi
ºi L-a dat pe Hristos ca rãscumpãrare (2:6)
pentru a face ca aceastã mântuire sã fie
posibilã. Totuºi Dumnezeu este Mântuitor
într-un mod special pentru cei ce cred,
deoarece numai în ei dorinþa pe care El o are
pentru mântuirea lor a ajuns sã dea roadã.

4:11. Timotei, ca un tânãr care probabil
cã nu avea o personalitate care sã se impunã,
era în mod evident predispus spre timiditate
ºi teamã (cf. 1 Cor. 16:10-11). Astfel Pavel
l-a sfãtuit sã „porunceascã“ (parangelle, „a

1 Timotei 4:5-11
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insista“ asupra unui lucru) ºi sã „înveþe
aceste lucruri“. Prin expresia „aceste lucruri“
Pavel se referã de obicei la învãþãturile date
de el în contextul imediat, dar aici termenul
se pare a fi în mod intenþionat ambiguu (cf.
1 Tim. 3:14; 4:6, 15; 5:7, 21; 6:2, 11). Pavel
îl stimula pe Timotei sã fie ferm ºi curajos
în lucrarea sa. Pavel a folosit acelaºi cuvânt
grecesc parangelle în 5:7 ºi 6:13.

4:12. La prima vedere instrucþiunea datã
de Pavel lui Timotei sã nu lase pe nimeni sã
îi dispreþuiascã tinereþea pare imposibil de
îndeplinit, pentru cã Timotei nu putea sã
controleze atitudinea altora. Totuºi, atunci
când aceastã instrucþiune este pusã alãturi de
ultima parte a versetului, valabilitatea ei
devine limpede. Timotei nu trebuia sã fie
intimidat de relativa sa tinereþe sau de ceea
ce alþii ar putea sã gândeascã despre ea.
Dimpotrivã, el trebuia sã-ºi demonstreze
maturitatea trãind o viaþã atât de evlavioasã
încât sã devinã un model pentru alþi creºtini
în orice domeniu al vieþii sale: în vorbire,
în purtare („comportament sau mod de a
se purta“, anstrophç; cf. „sã te porþi“ în 3:15),
în dragoste, în credinþã, în curãþie. Cuvân-
tul tradus „curãþie“ (hagneia, „curãþenie
moralã“) este folosit doar aici ºi în 5:2.

4:13. Dupã ce se referã din nou la pro-
priile sale deplasãri (cf. 1:3; 3:14-15), Pavel
îl sfãtuieºte pe Timotei sã ia seama bine atât
la lucrarea sa publicã cât ºi la viaþa sa par-
ticularã. Aceastã lucrare publicã trebuia sã
conþinã cel puþin trei elemente: (1) citire,
adicã citirea publicã a Scripturii. Citirea cu
voce tare a Cuvântului lui Dumnezeu în
adunare a fost întotdeauna o practicã a
poporului lui Dumnezeu (ex., Ex. 24:7; Deut.
31:11; Ios. 8:35; 2 Regi 23:2; Ne. 8:7-8;
Luca 4:16; Fapte 15:21; Col. 4:16; 1 Tes.
5:27); (2) îndemnare, adicã predicare, un
termen mai potrivit fiind „sfãtuire“ (paraklç-
sei; acest termen include atât expunerea cât
ºi aplicarea practicã a pasajelor citite);
(3) învãþãturã. Nu existã o deosebire foarte
clarã între acest termen ºi precedentul. Cele
douã se contopesc unul în celãlalt. Totuºi
„învãþãtura“ (didaskalia; cf. 1 Tim. 1:10; 4:1,
6, 16; 5:17; 6:1) s-ar putea referi în primul
rând la o tratare catiheticã a adevãrurilor
credinþei creºtine. Ambii termeni apar ºi în
Romani 12:7-8 ºi acolo sunt legaþi de daruri
spirituale.

4:14. Imaginea de sine ca ºi lucrãtor pe
care o avea Timotei era în mod evident
deficitarã, deci Pavel i-a amintit faptul cã
Dumnezeu i-a dat calitãþile ºi capacitãþile

necesare pentru slujba sa. Timotei nu trebuie
sã ignore sau sã fie nepãsãtor cu privire la
acest factor fundamental (cf. 2 Tim. 1:6).
Dacã alþii nu trebuiau sã priveascã de sus la
Timotei, nici el nu trebuia sã se subaprecieze.
Darul care era în el i-a fost dat prin proo-
rocie în timpul ordinãrii sale, ºi amintirea
acestui lucru avea rolul de a întãri încrederea
lui Timotei. Punerea mâinilor este de obicei
asociatã în Biblie cu o continuitate în
conducere (cf. Num. 27:18-23; Deut. 34:9;
Fapte 6:6; 8:18; 13:3; Evr. 6:2). Expresia
ceata prezbiterilor este traducerea cuvân-
tului grecesc presbyteriou, care înseamnã un
grup sau un „comitet“ de bãtrâni, sau „prez-
biteriu.“ Aceºti oameni constituie împreunã
un grup care este recunoscut ca atare din
punct de vedere biblic. Biblia nu vorbeºte
niciodatã despre un grup corespondent ca
identitate pentru diaconi. Noþiunea de diaconi
care funcþioneazã ca un „comitet“ nu este
niciodatã menþionatã în Biblie.

4:15. În acest verset se prezintã partea
pozitivã a expresiei negative folosite de Pavel
în versetul precedent („nu fii nepãsãtor…“).
Porunca pune-þi pe inimã (meleta, de la
meletaô, „a se gândi cu atenþie“) este reci-
proca poruncii din versetul anterior (amelei,
de la ameleô, „a nu se gândi la“). Timotei tre-
buia sã se gândeascã cu atenþie la instrucþiu-
nile lui Pavel; mai mult, el trebuia, literal, „sã
fie în ele“ („sã se dea lor în întregime“, NIV;
„fii în acestea“, GBV). Fãcând aceasta, îna-
intarea (progresul) lui va fi evidentã pentru
toþi cei ce îl vor observa ºi problema lipsei
sale de credibilitate, care se subînþelege din
aceastã secþiune, va fi uºuratã.

4:16. Fii cu luare aminte asupra ta ºi
asupra învãþãturii (cf. 1:10; 4:1, 6, 13; 5:17;
6:1) pe care o dai altora este o afirmaþie
care rezumã secþiunea cuprinsã în versetele
4:6-16. În toatã aceastã epistolã Pavel l-a
sfãtuit pe Timotei cu privire la viaþa sa par-
ticularã ºi la lucrarea sa publicã. El trebuia sã
vegheze cu atenþie asupra amândurora,
„stãruind“ în instrucþiunile pe care i le-a dat
Pavel în cele douã domenii. Fãcând astfel,
spune Pavel, te vei mântui pe tine însuþi
ºi pe cei ce te ascultã. La urma urmei, doar
Dumnezeu poate mântui. Totuºi, într-un înþe-
les secundar, Noul Testament vorbeºte despre
o persoanã „mântuindu-se“ pe sine (Fil. 2:12)
ºi pe alþii (Iac. 5:19-20; Iuda 23). Cuvintele
lui Pavel sunt o aducere aminte foarte directã
a uriaºei poveri de responsabilitate pe care
o poartã conducãtorii adunãrilor.

1 Timotei 4:12-16
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V. Instrucþiuni cu privire la diverse 
grupuri din bisericã (5:1-6:10)

A. Cu privire la diverse grupe de vârstã 
(5:1-2)
De la instrucþiunile date mai sus cu

privire la felul în care Timotei trebuia sã îºi
conducã viaþa sa personalã ºi lucrarea, Pavel
îºi îndreaptã sfaturile spre felul în care tre-
buie sã se raporteze într-un mod eficient la
persoanele care formeazã diverse grupuri în
bisericã. Sfatul general al lui Pavel cu  privire
la modul în care trebuie sã trateze diverse
grupe de vârstã a fost ca Timotei sã se poarte
cu oamenii aºa cum s-ar purta cu membrii
propriei familii de aceeaºi vârstã.

5:1-2. Un bãtrân este traducerea cuvân-
tului presbyteros, cuvânt al cãrui plural a fost
tradus „prezbiteri“ sau „bãtrâni“ (în COR, în
parantezã) în versetul 4:14. Aici însã Pavel
nu se referã la cei care aveau slujba de
episcop (sau priveghetor). Cuvântul se referã
la un om „mai bãtrân“, spre deosebire de cei
tineri (cf. Tit 2:2-3 unde acelaºi cuvânt este
folosit pentru a pune în contrast pe „cei
bãtrâni“ ºi „femeile în vârstã“). Timotei tre-
buia sã se adreseze oamenilor mai în vârstã
aºa cum s-ar fi adresat tatãlui sãu — nu prin
mustrãri aspre, ci cu sfaturi blânde. Cei tineri
trebuiau trataþi într-un mod oarecum mai
direct, totuºi frãþeºte, ca ºi când ar fi fost
fraþii lui Timotei. Femeile bãtrâne trebuiau
sã primeascã tot respectul pe care Timotei
l-ar fi acordat mamei sale Eunice (2 Tim.
1:5). Femeile tinere trebuiau de asemenea sã
fie tratate cu respect, cu toatã curãþia („cu o
puritate absolutã“, NIV; hagneia; cf. 1 Tim.
4:12) pe care Timotei ar fi arãtat-o faþã de
propria lui sorã. Acest lucru l-ar fi pãzit pe
tânãrul lucrãtor de orice reproº. 

B. Cu privire la vãduve (5:3-16)
În continuare Pavel dã instrucþiuni cu

privire la felul în care Timotei trebuia sã
abordeze situaþia vãduvelor din adunare. În
to t Vechiu l Tes tament , ca º i în Noul
Testament vãduvele, alãturi de strãini ºi
orfani, sunt privite ca niºte categorii speciale
spre care se îndreaptã mila lui Dumnezeu.  De
aceea ele trebuiau luate în îngrijire de cãtre
adunare (cf. Deut. 10:18; 14:29; 24:17-21;
Fapte 6:1-7; Iac. 1:27). Încã din capitolul 6
din Fapte biserica a înfiinþat o lucrare de
ajutorare a vãduvelor. Acum, cu aproape
treizeci de ani mai târziu, lucrarea pentru
ajutorarea vãduvelor, care fãrã îndoialã erau

multe, dãdea semne cã este o povarã majorã
pentru adunare. De aceea Pavel dorea cu tot
dinadinsul în acest pasaj sã identifice pe acele
vãduve care nu aveau nevoie de ajutor, pentru
a lãsa suficiente resurse pentru ajutorarea
acelora care aveau într-adevãr nevoie de
acest ajutor.

5:3-4. Timotei a fost instruit sã „cin-
steascã“ (lit., „onoreze“) pe cele care erau
cu adevãrat vãduve — adicã vãduvele care
aveau într-adevãr nevoie de ajutor. Pavel le
deosebeºte pe acestea de vãduvele care ºi-au
pierdut soþii, dar care aveau copii sau nepoþi
de la copii care încã trãiau. Deoarece în pla-
nul lui Dumnezeu responsabilitatea primarã
pentru îngrijirea celor în nevoi aparþine celor
din familie (casa lor, nu bisericii ºi în nici un
caz statului), aceºti membri ai familiilor lor
trebuie sã se deprindã sã fie evlavioºi întâi
faþã de cei din casa lor („sã înveþe înainte de
toate sã îºi punã religia în practicã îngrijind
de ai lor“, NIV). Fãcând astfel, aceºti membri
ai familiilor vor putea sã rãsplãteascã
ostenelile pãrinþilor (progonois; cf. 2 Tim.
1:3) lor, sã plãteascã, cu alte cuvinte, o parte
a datoriei pe care o au faþã de ei. O astfel de
reciprocitate este un lucru plãcut înaintea
lui Dumnezeu. Este „sistemul de asigurãri
sociale“, dorit de Dumnezeu.

5:5. Cea cu adevãrat vãduvã, care a
rãmas singurã („vãduva care este cu
adevãrat în nevoi ºi care a rãmas singurã“,
NIV) nu are unde sã caute ajutor decât la
Dumnezeu ºi la poporul Sãu. Astfel unul
din semnele unei vãduve aflate în nevoie este
cã ea ºi-a pus nãdejdea în Dumnezeu ºi de
aceea stãruieºte zi ºi noapte în cereri ºi
rugãciuni. O astfel de persoanã evlavioasã,
dedicatã dupã moartea soþului ei slujirii
Domnului, era foarte respectatã (cf. prezen-
tãrii vãduvei-proorociþe Ana, Luca 2:37) ºi
era consideratã demnã de sprijinul bisericii.

5:6. Desigur, nu toate femeile care
deveneau vãduve se dedicau unei astfel de
slujiri evlavioase. Unele vãduve îºi foloseau
vãduvia pentru a cãuta plãceri senzuale
(dedatã la plãceri; spatalô, folosit în altã
parte în NT doar în Iac. 5:5). Unii comenta-
tori sugereazã chiar faptul cã aici ar fi chiar
vorba de o aluzie la prostituþie. În orice caz,
Pavel spune cã o viaþã care este dedicatã
plãcerilor fãrã frâu, într-un contrast flagrant
cu viaþa evlavioasã din 1 Timotei 5:5, va face
ca o astfel de femeie, cu toate cã trãieºte, sã
fie, de fapt, moartã (cf. Rom. 8:6; Apoc.
3:1). Nu trebuie decât sã fii martorul goli-
ciunii spirituale produse de un astfel de mod

1 Timotei 5:1-6
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de viaþã libertin ca sã înþelegi punctul de
vedere al lui Pavel. Astfel de vãduve nu tre-
buie sã fie puse pe lista vãduvelor.

5:7-8. În 4:11 Pavel l-a instruit pe
Timotei: „porunceºte… aceste lucruri“
(parangelle tauta). Acum, adãugând ºi ins-
trucþiunile de mai sus, Pavel repetã exact
aceleaºi cuvinte: Porunceºte ºi aceste
lucruri. Pavel dorea ca Timotei sã transmitã
instrucþiunile despre lista vãduvelor pentru ca
sã fie fãrã vinã (pentru ca „nimeni sã nu
poatã fi învinovãþit“, NIV). Exprimarea este
oarecum ambiguã, dar probabil se referã la
vãduvele din bisericã. Dacã pe lista vãdu-
velor ar fi fost înscrise femei care nu ar fi
trebuit sã fie incluse în ea, modul lor de viaþã
(cf. 5:6) ar fi adus reproºuri asupra întregului
grup. Dar expresia s-ar putea referi ºi la
familiile care le-au mai rãmas vãduvelor.
Dacã membrii familiei nu poartã de grijã
(pronoei înseamnã „a gândi în avans, a da
vãzând nevoile care se ivesc în viitor“) de
ai lor, afirmaþia cã Îl cunosc pe Dumnezeu
este o minciunã (cf. Tit 1:16) ºi devine de
facto o negare a credinþei (s-a lepãdat de
credinþã). Într-adevãr, o astfel de atitudine   îl
face pe acel membru al familiei mai rãu
decât un necredincios, pentru cã mulþi
necreºtini înþeleg ºi îºi îndeplinesc respon-
sabilitãþile familiale.

5:9-10. Expresia folositã în versetul 5:3
„sunt cu adevãrat“ este explicatã aici. O
vãduvã, ca sã fie înscrisã pe lista vãdu-
velor, trebuia sã îndeplineascã trei condiþii
principale. Naura exactã a acestei liste nu se
se cunoaºte. Ea se poate referi la o lucrare
oficialã stabilitã de bisericã, dar mai probabil
era doar o listã a vãduvelor care urmau sã
primeascã asistenþã din partea adunãrii. În
orice caz, pentru a fi pe aceastã listã, o femeie
trebuia sã îndeplineascã urmãtoarele trei
condiþii: (1) Trebuia sã n-aibã mai puþin de
ºaizeci de ani. Deºi vârsta de ºaizeci de ani
însemna o vârstã destul de înaintatã pentru
acele zile, Pavel avea motivul sãu pentru
care dorea ca vãduvele mai tinere sã nu fie
trecute pe listã (cf. v. 11-15). (2) Trebuia sã
nu fi avut decât un singur bãrbat, cerinþã
similarã cu cea stabilitã pentru episcopi (cf.
3:2; Tit 1:6) ºi pentru diaconi (1 Tim. 3:12)
ºi având aceeaºi motivaþie (cf. comentariilor
de la 3:2). (În traducerea NIV, expresia
folositã este „a fost credincioasã soþului ei“,
indicând cã era vorba despre interzicerea
promiscuitãþii, dar sensul literal al expresiei
greceºti este cel care apare în COR ºi care,
de altfel, apare ºi într-o notã de subsol în NIV,

ºi anume „sã nu fi avut decât un singur
bãrbat“). (3) Trebuia sã fie cunoscutã pen-
tru faptele ei bune. Ca sã ilustreze sensul
afirmaþiei sale, Pavel a dat cinci exemple
de „fapte bune“ care caracterizeazã o femeie
evlavioasã (cf. 1 Tim. 2:10). Aceste exemple
sunt din domeniul familiei, al bisericii ºi al
comunitãþii ºi cuprind: sã fi crescut copii, sã
fi fost primitoare de oaspeþi, sã fi spãlat
picioarele sfinþilor (slujirea smeritã; cf.
comentariilor de la Ioan 13:1-15), sã fi aju-
tat pe cei nenorociþi ºi sã fi dat ajutor la
orice faptã bunã. Femeile de pe lista vãdu-
velor trebuiau sã aibã o reputaþie binecunos-
cutã.

5:11-12. Vãduvele tinere, pe de altã
parte, nu trebuiau înscrise pe aceastã listã.
Motivaþia lui Pavel era dublã: în primul rând,
spre deosebire de femeile bãtrâne a cãror
viaþã sexualã activã era deja încheiatã,
femeile tinere puteau sã se confrunte cu
dorinþe sexuale (pofta) normale, care ar
putea fi mai puternice decât dedicarea lor în
totalitate pentru Hristos (le desparte… de
Hristos). Ca rezultat al acestui lucru, ele vor
dori sã se recãsãtoreascã, aducând astfel
judecata asupra lor (se fac vinovate) fiindcã
ºi-au cãlcat legãmântul fãcut (îºi calcã cre-
dinþa dintâi). Legãmântul („credinþa dintâi“)
la care se referã Pavel aici era probabil un
angajament, mai mult sau mai puþin formal,
luat de o femeie care era înscrisã pe lista
vãduvelor, prin care promitea sã slujeascã în
întregime doar lui Hristos, fãrã a avea de
gând sã se recãsãtoreascã. În acest fel, ea se
putea dedica Domnului, putând sluji fãrã
piedici (cf. 1 Cor. 7:34-35). Într-un astfel de
caz, recãsãtoria ar fi însemnat încãlcarea
acestui angajament, ºi acest lucru ar fi
însemnat judecatã (cf. Num. 30:2; Deut.
23:21; Ecl. 5:4-5).

5:13-15. În al doilea rând, vãduvelor
tinere ºi mult mai pline de energie, le-ar fi fost
mult mai greu sã reziste ispitelor asociate lip-
sei de activitate. Fiind întreþinute de adunare,
timpul lor care în mod normal ar fi fost dedi-
cat lucrului pentru întreþinerea existenþei ar fi
devenit timp liber. În loc sã-ºi dedice acest
timp slujirii lui Hristos prin vizitare ºi sfãtu-
ire, vãduvele tinere ar fi devenit mult mai
susceptibile sã umble fãrã nici o treabã din
casã în casã, devenind astfel leneºe… ºi
limbute (în NIV „bârfitoare“, phylaroi,
folosit doar aici în NT; verbul phylareô este
folosit în 3 Ioan 10) ºi iscoditoare, vorbind ce
nu trebuie vorbit. A avea prea mult timp în
care sã nu ai ce sã faci este un lucru periculos
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pentru oricine, cu excepþia celor care sunt
prea bãtrâni pentru a intra în necazuri. De
aceea sfatul lui Pavel a fost ca vãduvele tinere
sã nu depunã acel angajament prin care ar fi
fost adãugate pe lista vãduvelor, ci sã se
mãrite ºi sã aibã copii, sã fie gospodine la
casa lor, ºi astfel, fiind ocupate, sã nu dea
potrivnicului nici un prilej de ocarã.

„Potrivnicul“ despre care vorbeºte Pavel
aici poate avea sensul de duºmanii ai bisericii
care cãutau sã fructifice orice ºansã de a-i
distruge pe creºtini (cf. 1 Cor. 16:9) sau de
împotrivire a diavolului (cf. 1 Tim. 5:15).
Probabil cã Pavel nu vedea mare diferenþã
între cele douã categorii (cf. 4:1). Importanþa
sfatului lui Pavel era susþinutã de faptul cã
ea venise deja prea târziu pentru unele dintre
ele care s-au ºi întors sã urmeze pe Satana.
Fãrã îndoialã cã Pavel cunoºtea unele cazuri
concrete din biserici în care femei tinere au
fost puse pe aceastã listã a vãduvelor ºi apoi
ºi-au încãlcat legãmintele.

5:16. Pavel dorea sã fie sigur cã s-a
înþeles bine faptul cã instrucþiunile date în
versetul 8 se refereau atât la bãrbaþii cât ºi la
femeile cu o stare materialã mai bunã. Pare
evident cã versetul 8 se referã în principal la
bãrbaþi ºi nu în mod necesar ºi la femei. Deci,
ca o încheiere a discuþiei sale cu privire
la vãduve, Pavel specificã faptul cã orice
credincios care are mijloacele necesare,
chiar dacã este femeie, are aceleaºi respon-
sabilitãþi pentru vãduvele din familia lui.
Acest lucru ar elibera adunarea de respon-
sabilitate astfel încât Biserica… sã poatã
veni în ajutor celor care au cu adevãrat
nevoi.

C. Cu privire la prezbiteri (5:17-25)
5:17. Prezbiterii (presbyteroi, în subsol

în COR apare ºi „bãtrânii“) se referã aici nu
numai la oamenii în vârstã (cf. v. 1) ci la
cei ce au funcþii de conducere în bisericã (cf.
3:1-7; Tit 1:5-9; Fapte 20:17-38). Sarcina
prezbiterilor este sã „cârmuiascã“ treburile
bisericii („sã conducã treburile bisericii“,
NIV). Prezbiterii se ocupã de supravegherea
treburilor adunãrii, diaconii oferindu-le aju-
torul lor când acest lucru este potrivit. Pentru
aceastã supraveghere toþi prezbiterii primeau
un stipendiu; dar cei care excelau în aceastã
lucrare de conducere trebuiau sã fie învred-
niciþi de îndoitã cinste, sau o remuneraþie
dublã faþã de ceilalþi. Acest lucru este valabil
mai ales pentru cei ce se ostenesc cu pro-
povãduirea ºi cu învãþãtura pe care o dau
altora. Deºi biserica are nevoie sã fie

condusã în mai multe aspecte decât predi-
carea ºi învãþarea adevãrului, acestea douã
sunt miezul lucrãrii ºi sunt probabil cele mai
importante, lucru care ar trebui reflectat de
preþuirea dublã pe care adunarea ar trebui sã
le-o acorde.

5:18. Pentru a sprijini acest punct de
vedere — cã prezbiterii ar trebui sã fie plãtiþi
ºi cã unii dintre ei ar trebui plãtiþi dublu —
Pavel citeazã douã pasaje din Scripturã:
(1) „Sã nu legi gura boului când treierã
bucate“ (Deut. 25:4; cf. de asemenea 1 Cor.
9:9). (2) „Vrednic este lucrãtorul de plata
lui“, citat care se referã probabil la pasaje
cum ar fi Leviticul 19:13 ºi Deuteronomul
24 :15, sau poate  chiar la învãþãtura Dom-
nului Isus (cf. Mat. 10:10; Luca 10:7). Deºi
Pavel ºi-a rezervat dreptul de a nu primi
sprijin material din partea unei adunãri (cf.
1 Cor. 9:15-23; 1 Tes. 2:9), fãrã îndoialã cã
el a crezut ºi a afirmat deseori cã o adunare
nu are dreptul de a nu acorda acest sprijin
material (cf. Gal. 6:6; 1 Cor. 9:14).

5:19-20. Pavel a fost profund preocupat
de opoziþia faþã de lucrare. El a vorbit deja
despre nevoia de a pãz i adunarea de
reproºurile pe care le aduc defãimãtorii (cf.
3:2, 7) ºi o va face din nou (6:1). Aici el a
prezentat procedura de separare a acuzaþiilor
adevãrate de cele mincinoase. Abordarea
acestei chestiuni este tratatã cu respectul
cuvenit atât în Vechiul Testament (cf. Deut.
19:15) cât ºi în Noul Testament (cf. Mat.
18:16; Ioan 8:17; 2 Cor. 13:1): o învinuire
trebuia sã fie luatã în considerare numai
dacã venea din gura a doi sau trei martori.
Când astfel de acuzaþii se dovedeau adevã-
rate, Timotei trebuia sã îi mustre înaintea
tuturor (adicã în mod public, înaintea între-
gii adunãri) pe cei ce au pãcãtuit. În acest fel
ceilalþi membri vor avea fricã. Frica de
disciplinarea lui Dumnezeu, în acest caz
administratã prin adunare, este o trãsãturã
sãnãtoasã a creºtinului, în special a celor
aflaþi în poziþii de conducere. Adunãrile
moderne care ignorã disciplina bisericeascã
o fac periclitând atât propria situaþie cât ºi
pe cea a celor care pãcãtuiesc.

5:21. Motivul pentru care Pavel a
adãugat instrucþiunilor date un apel fier-
binte nu este cunoscut. A evitat Timotei prin
pasivitate anumite confruntãri neplãcute, sau
a luat o atitudine tranºantã numai în anumite
cazuri ºi în altele nu? Indiferent de motiv,
Pave l-a implorat pe tânãrul lucrãtor sã
„pãzeascã“ aceste lucruri fãrã vreun gând
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mai dinainte (cu imparþialitate, lit., fãrã
„prejudecãþi“, folosit doar aici în NT) ºi sã
nu facã nimic cu pãrtinire (prosklisin, lit.,
„înclinaþie spre cineva“, folosit doar aici în
NT). Tãria îndemnului lui Pavel este subli-
niatã de invocarea de cãtre el a autoritãþii lui
Dumnezeu, a lui Hristos Isus (cf. 2 Tim.
4:1) ºi a îngerilor aleºi, toate aceste persoane
fiind asociate cu judecata dreaptã (cf. Mat.
25:31; Mar. 8:38; Luca 9:26; Apoc. 14:10).

5:22. Una din modalitãþile prin care se
pot evita situaþiile dureroase de disciplinare
a unui prezbiter este sã fii atent în primul
rând la cine este ordinat. Astfel Pavel l-a sfã-
tuit pe Timotei sã acþioneze cu chibzuinþã în
privinþa ordinãrii cuiva: sã nu-þi pui mâinile
peste nimeni cu grabã (cf. 4:14; 2 Tim. 1:6).
Cuvintele sã nu te faci pãrtaº pãcatelor
altora pot fi doar un sfat pentru Timotei
pentru a veghea asupra propriului sãu com-
portament în general (cf. 1 Tim. 4:16; Fapte
20:28). Dar, în lumina contextului, este vorba
mai probabil de un avertisment cu privire
la implicaþiile ordinãrilor fãcute în pripã. Cei
care iau parte la ordinarea prematurã a unui
prezbiter care va avea abateri vor purta o
parte din vina consecinþelor negative asupra
bisericii. În orice caz, Timotei trebuia sã se
pãzeascã de pãcat (pe tine însuþi pãzeºte-te).
Nimeni nu se poate ocupa de pãcatul din
viaþa altcuiva, dacã el însuºi nu este curat
(hagnon).

5:23. Acest verset ar putea fi doar o
abatere de la subiect, pentru a-i da un sfat
personal lui Timotei, sau ar putea fi conti-
nuarea naturalã a referirii la puritate din
versetul 22. Poate cã Timotei era înclinat
spre un ascetism care asocia puritatea cu
abstinenþa totalã (cf. 4:3-5), care, în cazul lui
Timotei, a dus la deranjamente ale stoma-
cului ºi la dese îmbolnãviri, probabil din
cauza calitãþii scãzute a apei. Astfel cã Pavel
ºi-a definit referirea la puritate îndemnându-l
pe Timotei sã bea ºi câte puþin vin (oinô
oligô) din cauza stomacului sãu ºi din cauza
„deselor sale îmbolnãviri“. Aceste sfaturi
se aplicã doar în cazul utilizãrii vinului în
scopuri medicinale ºi de aceea nu constituie
un argument pentru nici una dintre pãrþile
care dezbat problema folosirii vinului ca
bãuturã.

5:24-25. Înþelesul acestor douã versete,
deºi la prima privire pare destul de obscur,
la o examinare mai atentã se dovedeºte a fi
profund. Versetul 23 este o parantezã. Astfel
versetul 24 preia sfatul din versetul 22 ºi
continuã ideea acestuia. Toþi oamenii se

îndreaptã spre judecatã, ducând cu ei fie
pãcatele, fie faptele lor bune. Pentru unii,
pãcatele sau faptele bune merg „înaintea“ lor
ºi sunt evidente (sunt cunoscute) pentru toþi
cei ce urmãresc viaþa persoanelor respective.
Pentru alþii pãcatele sau faptele lor bune vin
pe urmã, ascunse vederii, ajungând sã fie
cunoscute doar dupã ce persoana respectivã
a trecut din viaþã. Astfel Pavel subliniazã
dificultãþile inerente în alegerea candidaþilor
potriviþi pentru ordinare. Evaluãrile super-
ficiale, fãcute cu grabã, fie pozitive, fie
negative, sunt uneori inexacte, conducând la
propunerea unor oameni inadecvaþi pentru
slujba respectivã sau ducând la omiterea
acelora ale cãror calitãþi sunt mai puþin
evidente. În timp însã adevãratele trãsãturi
ale unui om vor deveni evidente pentru un
observator atent. Astfel, afirmaþiile profunde
din versetele 24-25 au scopul sã sublinieze
avertismentul din versetul 22: nu te grãbi sã
ordinezi pe cineva.    

D. Cu privire la sclavi ºi la stãpâni (6:1-2)
6:1. În circumstanþe normale sclavii ºi

stãpânii de sclavi nu au nici o legãturã în
afara instituþiei sclaviei (jugul robiei). O
datã cu venirea evangheliei însã, aceste douã
grupuri s-au trezit împreunã în adunãri în
condiþii noi, creând probleme asupra cãrora
apostolii s-au vãzut nevoiþi sã se pronunþe în
mod repetat (cf. 1 Cor. 7:20-24; Gal. 3:28; Ef.
6:5-9; Col. 3:22-25; Filim.; 1 Petru 2:13-25).
Instrucþiunile pe care Pavel le dã aici cores-
pund în întregime cu ceea ce este învãþat în
toate pasajele din Noul Testament cu privire
la acest subiect, cu o singurã excepþie impor-
tantã: în acest pasaj el se adreseazã numai
sclavilor. De obicei sfaturile sale de supunere
în faþa unei autoritãþi erau urmate imediat de
avertizarea stãpânilor cu privire la folosirea
abuzivã a autoritãþii (cf. Ef. 6:5-9; Col. 3:22-
4:1)

Problema folosirii autoritãþii ºi a abuzu-
lui de autoritate este în primul ºi în primul
rând o problemã de atitudine. Astfel Pavel
a scris în repetate rânduri cum sclavii ºi
stãpânii trebuie sã se vadã unii pe alþii. Aici
el scrie sclavilor cã trebuie sã socoteascã
pe stãpânii lor vrednici de toatã cinstea
(timçs, „onoare“). Acelaºi cuvânt este folosit
cu privire la Dumnezeu în 1 Timotei 1:17 ºi
6:16 ºi cu privire la prezbiteri în 5:17. O
astfel de cinste sau respect trebuie arãtatã
pentru ca Numele lui Dumnezeu ºi învãþã-
tura creºtinã (hç didaskalia, „învãþãtura“; cf.
1:10; 4:1, 6, 13, 16, 5:17) sã nu fie vorbite
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de rãu (lit., „sã nu fie blasfemiate“). Þelurile
sociale trebuie întotdeauna subordonate
valorilor spirituale.

6:2. Ideea exprimatã de Pavel în acest
verset este strãinã lumii ºi poate fi pe deplin
apreciatã numai de cei care vãd viaþa lor prin
ochii lui Isus Hristos (cf. Mar. 10:42-45).
Sclavii creºtini ai cãror stãpâni sunt de
asemenea credincioºi trebuie sã îºi facã
slujba de douã ori mai bine, nu sã o facã mai
puþin bine. Aceastã atitudine trebuie sã
izvorascã chiar din înþelegerea faptului cã  cel
care beneficiazã de pe urma acestei slujiri
este un preaiubit frate sau sorã în Hristos.
Atitudinea care stã în spatele acestui sfat este
un nonsens pentru cineva care nu Îl înþelege
pe Domnul Isus, dar ea reprezintã geniali-
tatea asemãnãrii cu Hristos ºi sursa funda-
mentalã a semnificaþiei vieþii ºi a bucuriei
celor care au ochi sã vadã (cf. Ioan 13:4-17;
15:9-14). Astfel lui Timotei i se porunceºte
încã o datã sã „înveþe“ aceste lucruri ºi „sã
le spunã“ apãsat întregii adunãri. 

E. Cu privire la eretici ºi la cei lacomi 
(6:3-10)
6:3. Ultimul grup pe care Pavel îl ia în

discuþie este format din cei despre a vorbit la
început (cf. 1:3-11), învãþãtorii falºi. Aici, ca
ºi un medic care pune un diagnostic unor
pacienþi bolnavi, Pavel descrie caracteristi-
cile bolii lor. Atenþia lui Pavel se îndreaptã
spre trei simptome care se suprapun: (1) cei
care învaþã doctrine false (învãþãturã deo-
sebitã, COR, lit., „oricine învaþã ceva dife-
rit“; 1:3 foloseºte acelaºi cuvânt); (2) cei care
nu sunt de acord cu („nu se þin de“, COR)
cuvintele sãnãtoase (hygiainousin logois)
ale Domnului nostru Isus Hristos; prin
cuvântul „sãnãtoase“ Pavel reia analogia
cu medicina (cf., de asemenea, 2 Tim. 2:17);
(3) cei ce nu sunt în consens cu învãþãtura
care duce la evlavie (lit., „învãþãtura care
este conformã cu evlavia“, tç kat’ eusebian
didaskalia). Legãtura dintre adevãr ºi evla-
vie, pe de o parte, ºi eroare ºi deficienþe
morale, pe de altã parte, este una din temele
recurente în epistolele pastorale.

6:4-5. Erorile doctrinare sunt rareori gre-
ºeli inocente. Învãþãtorii falºi din Efes erau
plini de mândrie (lit., „umflaþi“; cf. 1:7). O
astfel de persoanã nu ºtie nimic. Reluând
din nou analogia cu medicina, Pavel îi des-
crie pe aceºti oameni ca având boala (nosôn
peri) cercetãrilor fãrã rost („controverse“
— NIV, GBV, zçlçseis, „dezbateri“, probabil
pe probleme teologice; cf. 2 Tim. 2:23;

Tit 3:9) ºi a certurilor de cuvinte (logoma-
chias), din care se naºte pizma, certurile,
clevetirile, bãnuielile rele ºi zadarnicele
ciocniri de vorbe. Acestea cotrasteazã pu-
ternic cu telos sau „þinta“ învãþãturilor lui
Pavel (1 Tim. 1:5; cf., de asemenea, con-
trastului similar  din Gal. 5:16-24). Astfel de
roade rele sunt produsele exterioare inevi-
tabile ale învãþãtorilor falºi, de îndatã ce
înþelegem adevãratele lor motive interioare
(Mat. 7:13-23). Ei sunt oameni (1) stricaþi la
minte, adicã a cãror minte a fost coruptã (cf.
2 Tim. 3:8); (2) lipsiþi de adevãr („jefuiþi de
adevãr de cãtre Satan“, NIV, cf. Luca 8:5, 12,
ºi vina de a fi „pãmânt de lângã drum — tare“
ºi de a nu fi „pãmânt bun“); (3) care cred cã
evlavia este un izvor de câºtig. Lãcomia era
motivaþia lor de bazã (cf. Tit 1:11; Iuda 12).
În acele zile stipendiile oferite pentru lucrare
erau atractive, astfel încât pânã ºi cei mai
buni oameni trebuiau sã fie avertizaþi împo-
triva pericolului de a lãsa dorinþa câºtigului
personal sã se strecoare în motivaþia lucrãrii
lor (cf. 1 Pet. 5:2). Conducãtorii adunãrilor
trebuiau sã fie aleºi dintre cei cunoscuþi pen-
tru faptul cã erau liberi faþã de iubirea de
bani (cf. 1 Tim. 3:3, 8; Tit 1:7). Prin contrast,
corupþia moralã atât de des asociatã cu învã-
þãturile false (cf. Iuda 4-16 pentru cea mai
graficã descriere din NT) avea un rezultat
opus. 

6:6. Reluând cuvintele „evlavie“ ºi „câº-
tig“, Pavel le schimbã sensul într-un mod ca-
racteristic lui (cf. 1 Cor. 2:5-6 unde apare un
transfer similar), trecând de la un sens eronat
la unul plin de adevãr. Evlavia nu dã un
câºtig financiar (1 Tim. 6:5); ea însãºi este un
câºtig atunci când este însoþitã de mulþu-
mire. Autarkeias înseamnã literal „autode-
pendenþã“. Totuºi capacitatea omului de a-ºi
purta de grijã se datoreazã lui Dumnezeu (cf.
2 Cor. 9:8; Fil. 4:11, 13 unde apare aceluaºi
cuvânt). Evlavia combinatã cu acea suficien-
þã interioarã datã de Dumnezeu, care nu de-
pinde de circumstanþele materiale (opusul
lãcomiei învãþãtorilor falºi), este într-adevãr
un mare câºtig.

6:7-8. Pavel îºi sprijinã punctul de vede-
re cu o idee comunã atât creºtinismului cât
ºi iudaismului (cf. Iov 1:21; Ecl. 5:15; Luca
12:16-21) despre caracterul trecãtor al lucru-
rilor materiale. Cine le are trebuie sã le folo-
seascã ºi sã se bucure de ele spre slava lui
Dumnezeu (1 Tim. 4:3-4; 6:17), dar ele nu
contribuie în nici un mod la evlavie. Creºti-
nii, ca ºi toþi oamenii, trebuie sã se „hrã-
neascã“ ºi sã se „îmbrace“, dar, atunci când
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aceste nevoi sunt îndeplinite, creºtinul evla-
vios poate fi mulþumit (cf. Evr. 13:5-6). Pavel
ºtia despre ce vorbea (Fil. 4:10-13).

6:9-10. Pavel face un contrast între ati-
tudinea adecvatã de mulþumire ºi opusul ei,
dorinþa de îmbogãþire ºi iubirea de bani,
douã feþe ale aceleiaºi monede. Istoria rasei
umane, ºi probabil în mod special cea a socie-
tãþilor occidentale moderne sprijinã cu tãrie
cele susþinute de Pavel. Dorinþa dupã bogãþie
conduce la: (1) ispitã, (2) laþ ºi (3) pofte
nesãbuite ºi vãtãmãtoare, care cufundã pe
oameni în prãpãd ºi pierzare. Deºi nu este
un scop în sine, lãcomia este rãdãcina tutu-
ror relelor. Este fisura prin care intrã cele-
lalte vicii. Pentru a-ºi ilustra punctul de
vedere, Pavel s-a referit în mod indirect la
unii oameni care, fãrã îndoialã, erau cunos-
cuþi de Timotei, oameni care au cãzut în
aceastã cursã despre care a vorbit Pavel.
Nesãþioºi dupã bani, ei au rãtãcit de la
credinþã. Aceasta poate însemna cã ei au
cãzut pradã unor învãþãturi eretice (cf. 2 Tim.
2:17-18) sau cã rodirea lor spiritualã a fost
înãbuºitã (cf. Luca 8:14) de preocuparea lor
pentru bogãþii. În oricare dintre cazuri ei au
avut de suferit pentru aceasta, ajungând sã
se „strãpungã“ singuri cu o mulþime de
chinuri (lit., „dureri“).

VI. Un îndemn final pentru Timotei 
(6:11-21)

A. Sfaturi cu privire la evlavie (6:11-16)
6:11. Pavel începe aceastã secþiune finalã

a epistolei, întorcându-se direct spre Timotei.
Cuvintele Iar tu reprezintã un contrast
pronunþat faþã de cuvântul „unii“, folosit în
versetul 10, care se referã la cei care aleargã
dupã bogãþii. Timotei, ca om al lui Dumne-
zeu, trebuia sã procedeze diferit: sã „fugã“ de
aceste lucruri, dar sã „caute“ virtuþile per-
sonale care au valoare eternã: neprihãnirea,
evlavia (eusebeian, cf. 2:2; 3:16; 4:7-8; 6:3,
5-6; 2 Tim. 3:5; Tit 1:1), credinþa, dra-
gostea, rãbdarea (hypomonçn, „hotãrâre,
constanþã în faþa adversitãþilor“) ºi blân-
deþea. Aceastã listã poate fi comparatã atât
cu cea care enumera roadele Duhului (Gal.
5:22-23) cât ºi cu cea care prezintã calitãþile
pe care trebuie sã le aibã prezbiterii (1 Tim.
3:1-3).

6:12. Luptã-te lupta cea bunã este o
expresie preluatã din întrecerile sportive.
Aceleaºi cuvinte sunt folosite ºi în 1:18
pentru traducerea cuvintelor greceºti care se
referã la un conflict militar. Timotei trebuia

sã dea tot ce era mai bun în el pentru aceastã
luptã care era cea mai importantã, lupta de
a duce mai departe „credinþa“. Aceasta
implicã însuºirea totalã (apucã) ºi în orice
vreme a adevãrului cã el avea viaþa veºnicã.
(Cuvintele lui Pavel apucã viaþa veºnicã nu
sugereazã în nici un caz faptul cã Timotei ar
fi putut sã câºtige viaþa veºnicã prin propriile
sale eforturi.) Pentru Pavel, viaþa lui Hristos
este posesiunea fiecãrui creºtin, nu numai în
veºnicie, ci ºi acum (cf. 2 Cor. 4:10-12).
Aceasta este viaþa nouã în Hristos (cf. 2 Cor.
5:17) la care fiecare creºtin este chemat ºi
pe care creºtinii o mãrturisesc prin botez
(Rom. 6:4) ºi prin cuvânt (Rom. 10:9-10).
Acea frumoasã mãrturisire înaintea mul-
tor martori pe care a fãcut-o Timotei se
poate referi la ordinarea lui sau, mai probabil,
la botezul lui.

6:13. În aceastã epistolã Pavel îi adre-
seazã de mai multe ori direct lui Timotei,
sfaturi ºi îndemnuri personale, dintre care al
doilea ca ºi tãrie se aflã în 5:21. Dar aici este
cel mai puternic ºi cel mai solemn îndemn
dintre toate (Te îndemn, parangellô; cf. 1:3;
4:11; 5:7; 6:14), invocând imaginea unei
formule de botez probabil obiºnuite în acea
perioadã, determinatã de referirea din ver-
setul 12. Textul acea frumoasã mãrturisire
înaintea lui Pilat din Pont este tradus de
unii „care a mãrturisit în timpul lui Pilat din
Pont“. Dacã traducerea este fãcutã în acest
mod, clauza acestei propoziþii este destinatã
a stabili cu claritate perioada în care a avut
loc rãstignirea, aºa cum este ea fãcutã în
Crezul Apostolic. Ambele variante de tradu-
cere sunt posibile.

6:14. Îndemnul lui Pavel este ca Timotei
sã „pãzeascã“ porunca, fãrã prihanã ºi fãrã
vinã. Cuvântul „porunca“ are probabil un
înþeles mai larg decât cel al unui singur
articol din lege. El se referã la ansamblul
învãþãturilor sãnãtoase pe care Pavel le-a dat
în epistolã. Timotei, prin propria sa viaþã
evlavioasã ºi prin lucrarea sa fãcutã cu
credincioºie, trebuia sã pãzeascã ºi sã
pãstreze acest corp de adevãruri de orice patã
sau acuzaþie pânã la arãtarea (cf. 2 Tim.
1:10; 4:1, 8; Tit 2:13) Domnului nostru Isus
Hristos. Atunci ºi numai atunci lupta (1 Tim.
6:12) se va sfârºi.

6:15-16. La începutul lucrãrii sale, Pavel
era convins cã Hristos va reveni în curând.
Acum, spre sfârºitul lucrãrii sale el aratã atât
o preocupare legatã de faptul cã Hristos s-ar
putea sã nu revinã înainte de moartea sa,
cât ºi dorinþa de a-l încuraja pe Timotei sã

1 Timotei 6:9-16
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lase problema stabilirii timpului acestui mare
eveniment în seama Domnului. De aceea
Pavel a subliniat cã „arãtarea Domnului
nostru Isus Hristos“ va fi fãcutã la vremea
ei (sau „a Lui“). Aceastã secþiune se încheie
cu o doxologie inspiratã la adresa lui Dum-
nezeu care este cauza ºi subiectul ei: singurul
Stãpânitor (al universului), Împãratul
Împãraþilor ºi Domnul domnilor (cf. Apoc.
17:14; 19:16), singurul care are nemurirea,
care locuieºte într-o luminã de care nu poþi
sã te apropii pe care nici un om nu L-a
vãzut ºi nici nu-L poate vedea (cf. Ioan
1:18). Un astfel de Domn meritã o reverenþã
absolutã împreunã cu o smerenie absolutã
(cf. Iov 42:1-6). A Lui sã fie cinstea ºi
puterea veºnicã! Amin.

B. Instrucþiuni pentru cei bogaþi (6:17-19)
6:17. Pavel s-a ocupat de cei care nu

aveau bogãþii, dar care le doreau cu ardoare
(v. 3-10). Acum el se adreseazã celor care le
au ºi îi instruieºte cu privire la atitudinea pe
care trebuie sã o aibã faþã de aceste bogãþii.
Ei nu trebuie sã se îngâmfe ca ºi cum bogãþia
lor era un lucru cuvenit (1 Cor. 4:7-8; 1 Sam.
2:7). Nici sã nu-ºi punã nãdejdea în niºte
bogãþii nestatornice ºi trecãtoare. Aceasta
este probabil cea mai mare ispitã la care
sunt supuºi creºtinii bogaþi, categorie în care
intrã cei mai mulþi dintre credincioºii
moderni din Vest. Creºtinii trebuie sã îºi punã
nãdejdea în Dumnezeu, care este Sursa
tuturor lucrurilor materiale. Din nou se spune
cã posesiunile materiale sunt printre acele
lucruri pe care Dumnezeu ni le dã ca sã ne
bucurãm de ele.

6:18-19. Totuºi creºtinii nu trebuie sã
foloseascã aceste posesiuni materiale într-un
mod egoist. Posesiunile materiale trebuie sã
fie împãrþite cu cei care au mai puþin. Astfel
Timotei trebuia sã îi îndemne pe cei bogaþi  sã
facã bine, sã fie bogaþi nu în primul rând în
bani, ci în fapte bune. Cei bogaþi trebuie sã
depunã orice strãdanie ca sã fie darnici, gata
sã împartã ceea ce au cu alþii. Dacã vor face
aceasta ei vor putea sã-ºi strângã pentru
vremea viitoare drept comoarã o bunã
temelie. Expresia se referã fãrã îndoialã la
cuvintele lui Isus (cf. Mat. 6:19-21; Luca
12:33-34; 18:22) care spune cã lucrurile
trecãtoare trebuie schimbate cu cele veºnice.
Aceastã comoarã veºnicã devine o temelie
puternicã pentru viitor, care aduce aminte
prin metafora folositã de una dintre învã-
þãturile Domnului Isus (cf. Mat. 7:24-27;

Luca 6:47-49). Creºtinii bogaþi trebuie sã îºi
investeascã bogãþiile pentru veºnicie. „Nu
este deloc nebun cel care dã ceea ce nu poa-
te pãstra, pentru a câºtiga ceea ce nu poate
pierde“ (Jim Elliot). Este un paradox faptul
cã prin renunþarea la aceste bunuri, dãruind
altora, pe care lumea le considerã cheia unei
vieþi bune, un creºtin poate sã apuce (cf.
1 Tim. 6:12) adevãrata viaþã. Lucrurile ispi-
titoare, dar inultile, oferite de ataºamentul
nesãnãtos pentru aspectele materiale, ca sub-
stitut al vieþii, îºi pierd valoarea atunci când
sunt comparate cu viaþa care este numai în
Isus Hristos (cf. Mat. 16:24-26), Cel care
este Viaþa (Ioan 14:6) ºi a Cãrui cunoaºtere
înseamnã viaþa veºnicã (Ioan 17:3). 

C. Sfaturi pentru a rãmâne credincios 
(6:20-21)
6:20-21. Pentru ultima datã Pavel îl

sfãtuieºte pe Timotei „sã pãzeascã“ (cf.
phylaxon, „pãstreazã“, în 5:21) ceea ce
i-a încredinþat (parathçkçn, folosit în altã
parte doar în 2 Tim. 1:12, 14), o referire la
ansamblul adevãrurilor creºtine care erau
supuse unor atacuri în Efes. Pavel era preo-
cupat ca Timotei sã se consacre în întregi-
me adevãrului ºi sã respingã insinuãrile
subtile ale învãþãturilor eronate. Astfel
Timotei trebuia sã se fereascã („sã se în-
toarcã de la“, NIV) de flecãriile lumeºti
(lit., „cuvântãri profane, goale de conþinut“;
cf. 2 Tim. 2:16), ºi de la împotrivirile
ºtiinþei (antitheseis, „afirmaþii contrare“) pe
nedrept numite astfel. O astfel de cunoº-
tinþã era consideratã cheia religiilor miste-
relor, care deja se nãºteau ºi care se vor
dezvolta devenind gnosticismul secolului
urmãtor. Influenþa lor se simþea deja în Efes
atât de mult încât Pavel putea sã spunã cã unii
au ajuns atât de prinºi în profesarea unui
gnôsis esoteric încât au rãtãcit cu privire
la credinþã (lit., „cu privire la credinþã, au
greºit þinta“; cf. 1 Tim. 1:6; 2 Tim. 2:18).
Expresia nu spune cã adevãraþii credin-
cioºi îºi pierd mântuirea, ci cã unii credin-
cioºi s-au întors de la esenþa credinþei lor
spre doctrine false. Cu aceste sfaturi Pavel
se pare cã a închis cercul, revenind la preo-
cupãrile sale din 1 Timotei 1:3-6.

Pavel îºi încheie epistola cu o binecu-
vântare s implã: Harul sã f ie cu voi!
Pluralul pronumelui personal („voi“) aratã
fãrã îndoialã cã Pavel a dorit ca aceastã
epistolã  sã fie cititã în faþa întregii biserici
(cf. Col. 4:18; 2 Tim. 4:22; Tit 3:15).

1 Timotei 6:17-21
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INTRODUCERE

Pavel era prizonier într-o închisoare
romanã atunci când i-a scris aceastã ultimã
epistolã a sa lui Timotei (cf. 2 Tim. 1:8, 16;
4:6-13). Data scrierii, dupã cea mai bunã
apreciere, este aproximativ 67 d.Hr. La scurt
timp dupã aceastã datã, conform tradiþiei,
apostolul a fost decapitat. (Pentru o discuþie
mai detaliatã despre autorul ºi datele scri-
erii epistolelor pastorale vezi Introducere la
1 Tim.)

Scopul epistolei 2 Timotei a fost de a-l
încuraja pe Timotei în lucrarea sa din Efes.
Tema principalã a acestei scrisori este nevoia
pãstrãrii credincioºiei în faþa greutãþilor.

REZUMAT
I. Salutul (1:1-2)
II. Chemarea la credincioºie (1:3-18)

A. Mulþumirea pentru Timotei (1:3-7)
B. Chemarea la curaj (1:8-12)
C. Chemarea la pãzirea adevãrului 

(1:13-14)
D. Exemple de necredincioºie ºi   

credincioºie (1:15-18)
III. Îndemnul de a rezista în faþa 

greutãþilor (2:1-13)
A. Rezistenþa în faþa greutãþilor 

pentru Hristos (2:1-7)
B. Exemplul de rezistenþã al lui 

Hristos (2:8-10)
C. Un proverb despre credincioºie 

(2:11-13)
IV. Semnele unui lucrãtor bun (2:14-26)

A. Credincioºia în lucrare (2:14-19)
B. Un instrument curat (2:20-21)
C. Credincioºia în comportament 

(2:22-26)
V. Prezicerea necredinþei (3:1-9)
VI. Îndemnul de a fi credincios în 

predicare (3:10-4:8)
A. Credincioºia în faþa opoziþiei 

(3:10-13)
B. Credincioºia faþã de Cuvântul lui 

Dumnezeu (3:14-4:5)

C. Credincioºia lui Pavel (4:6-8)
VII. Aducere aminte a credincioºiei lui 

Dumnezeu în adversitãþile întâlnite de 
Pavel (4:9-18)
A. Duºmanii ºi prietenii lui Pavel 

(4:9-16)
B. Izbãvirea lui Pavel de cãtre 

Domnul (4:17-18)
VIII. Urãri finale (4:19-22)

COMENTARIU

I. Salutul (1:1-2)

1:1-2. În modul sãu obiºnuit, Pavel îºi
începe scrisoarea prezentându-se pe el însuºi
ca un apostol al lui Hristos Isus, o precizare
de care Timotei nu mai avea nevoie. Nu este
nici o îndoialã cã aceasta este o altã dovadã a
faptului cã Pavel ºtia cã, deºi s-a adresat în
primul rând lui Timotei, el s-a adresat mai
multor cititori. În prima sa scrisoare cãtre
tânãrul pastor, Pavel a spus cã apostolia lui
era „prin porunca lui Dumnezeu“ (1 Tim.
1:1). Aici Pavel a spus cã era prin voia lui
Dumnezeu. Cele douã expresii sunt în esenþã
sinonime. Expresia: dupã fãgãduinþa vieþii
care este în Hristos Isus este în mod inten-
þionat vagã. Ea se referã la apostolia lui Pavel
(nu la voia lui Dumnezeu), dar la ce se referã
aceastã promisiune: la fãgãduinþa vieþii pe
care Pavel a primit-o personal sau la o fãgã-
duinþã pe care el trebuia sã o proclame alto-
ra? Cu ale cuvinte, apostolia lui era „datoritã“
fãgãduinþei sau „în conformitate” cu fãgã-
duinþa? Cuvântul grecesc kata (aici este
tradus ambigu „dupã“) permite îmbinarea
celor douã înþelesuri. Fãgãduinþa vieþii în
Hristos, evanghelia, era motivul ºi unitatea
de mãsurã a apostoliei lui Pavel (cf. Tit 1:2-
3). Cuvintele: cãtre Timotei, copilul meu
prea iubit (cf. „adevãratul meu copil“ din
1 Tim. 1:2) subliniazã încã o datã relaþia
pãrinteascã strânsã pe care Pavel a avut-o
cu protejatul (dacã nu chiar convertitul) sãu.
Restul urãrii este identic cu urarea din

2 TIMOTEI
A. Duane Litfin
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1 Timotei (cf. 1 Tim. 1:2). (Vezi diagrama
„Introducerile epistolelor lui Pavel“ de la
Rom. 1:1-7.)

II. Chemarea la credincioºie (1:3-18)

A. Mulþumirea pentru Timotei (1:3-7)
1:3. În 1 Timotei Pavel ºi-a exprimat

mulþumirea pentru mântuirea ºi lucrarea sa
proprie (1 Tim. 1:12); aici el a început prin
a-ºi exprima mulþumirea pentru mântuirea
ºi lucrarea lui Timotei. Pavel s-a referit în
treacãt la propria sa educaþie, înainte de a
vorbi de educaþia pe care a primit-o Timotei
(2 Tim. 1:5). Apostolul ºi-a considerat cre-
dinþa în Hristos nu ca o rupturã de cea pe care
o aveau „strãmoºii“ sãi evrei, ci ca o conti-
nuitate a credinþei lor. (Cf. cuget curat cu
1 Tim. 1:5, „cuget bun“). Pe mãsurã ce  Pavel
se ruga pentru Timotei zi ºi noapte, recu-
noºtinþa lui pentru persoana lui Timotei se
înnoia ºi creºtea tot mai mult. Înlãnþuit într-o
temniþã romanã, Pavel nu putea face prea
multe lucruri în afarã de a se ruga, iar Timotei,
poate cel mai apropiat tovarãº de lucrare al
lui Pavel ºi care lucra în biserica pe care
Pavel o cunoºtea probabil cel mai bine, era
fãrã îndoialã subiectul care apãrea cel mai
des în rugãciunile sale.

1:4. Pavel ºi-a amintit de lacrimile lui
Timotei de la ultima lor despãrþire, probabil
la a doua arestare a lui Pavel de cãtre romani.
În aceastã scrisoare el îl roagã pe Timotei
sã i se alãture la Roma (cf. 4:9, 21). Pavel a
tânjit dupã tovãrãºia lui Timotei care era o
bucurie pentru el. Chiar ºi marele apostol se
simþea uneori singur ºi descurajat, având
nevoie de sprijin din partea fraþilor creºtini.

1:5. Atât de mulþi oameni s-au împo-
trivit lui Pavel sau l-au pãrãsit (cf. 1:15;
2:17; 3:1-9, 13; 4:3-4, 10-21) încât credinþa
neprefãcutã a lui Timotei (anypokritou;
„neipocritã“, cf. 1 Tim. 1:5) era scoasã în
evidenþã într-un mod pronunþat. Pavel a atri-
buit credinþa lui Timotei influenþei „mamei“
sale evreice Eunice ºi a „bunicii“ sale Lois,
ambele fiind credincioase (cf. Fapte 16:1).
Tatãl lui Timotei era probabil un neevreu
necredincios pentru cã nu este menþionat aici.
Conform acestui verset, Pavel pare sã
atribuie convertirea lui Timotei mamei ºi
bunicii lui (cf. 2 Tim. 3:15). De aceea referi-
rile la Timotei ca fiu al lui Pavel în credinþã
(cf. 1:2; 2:1; 1 Tim.1:2) pot însemna cã între
ei exista o relaþie mentor-protejat.

1:6. Deoarece Pavel era convins cã
Timotei avea credinþã adevãratã (v. 5), un

lucru pe care el adeseori a refuzat sã îl
considere adevãrat în ceea ce-i priveºte pe
alþii (ex., 1 Tes. 3:5), el l-a îndemnat pe
tânãrul lucrãtor sã „înflãcãreze“ (sau poate
„sã þinã la flacãra maximã“) abilitãþile sale
de lucrãtor primite de la Dumnezeu. Darurile
lui Dumnezeu trebuie folosite pentru a-ºi
atinge ºi menþine potenþialul maxim. În cazul
lui Timotei, Pavel a scris (1 Tim. 4:14) cã
darul (charisma) sãu a venit „printr-un“
(dia) mesaj profetic, „cu“ (meta) punerea
mâinilor de cãtre ceata prezbiterilor. Aici
Pavel a afirmat cã darul a venit „prin“ (dia)
punerea mâinilor sale. Limbajul nu este
exact ºi poate cã nu reflectã nimic altceva din
gândirea apostolului decât o asociere gene-
ralã între ordinarea lui Timotei (realizatã atât
printr-un mesaj profetic cât ºi prin punerea
mâinilor de cãtre Pavel ºi prezbiteri) ºi faptul
cã tânãrul era conºtient de capacitãþile sale.
Desigur cã limbajul nu permite elaborarea
unor concluzii detaliate despre acordarea
darurilor spirituale ºi cu atât mai puþin teori-
ilor despre succesiunea apostolicã sau despre
ordinare considerate mijloace de transmitere
a harului.

1:7. Motivul pentru care Timotei a avut
nevoie sã i se aminteascã de ordinarea sa ºi
încrederea în darurile sale care s-au dezvoltat
în el ca urmare a acesteia nu este clar.
Referirea la ordinarea lui Timotei din epis-
tola 1 Timotei este asociatã cu problemele
cauzate de tinereþea sa (cf. 1 Tim. 4:12).
Poate cã el a fost intimidat de împotrivirea
faþã de Pavel ºi faþã de evanghelie sau s-a
simþit ameninþat, defensiv ºi ruºinat (cf.
2 Tim. 1:8) cã trebuie sã apere un deþinut (cf.
2:9) ºi „nebunia“ pe care amândoi au
propovãduit-o despre un Isus dispreþuit ºi
rãstignit (cf. 1 Cor. 1:18-2:5). Dar aceastã
fricã (deilias, lit., „laºitate“, folosit numai
aici în NT, „timiditate“ — NIV) nu îºi are
locul în slujirea lui Dumnezeu. În schimb,
Dumnezeu dã un duh de putere (cf. 1 Cor.
2:4), de dragoste (cf. 1 Tim. 1:5) ºi de
chibzuinþã (cf. 1 Tim. 4:7). Aceste trei vir-
tuþi, fiecare din ele alimentate de Duhul
Sfânt, trebuia sã îl caracterizeze pe Timotei.

B. Chemarea la curaj (1:8-12)
1:8. Dacã lucrarea lui Timotei ar fi fost

marcatã de putere, dragoste ºi chibzuinþã, el
ar fi fost capabil sã îi înfrunte pe oponenþii
sãi ºi nu i-ar fi fost ruºine de mãrturisirea
Domnului nostru (cf. 1 Cor. 1:6), nici de
Pavel, întemniþatul Lui. Deºi Pavel era deþi-
nut într-o închisoare romanã (cf. 2 Tim. 1:16,

2 Timotei 1:3-8
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2:9), el se numea întemniþatul lui Hristos —
adicã un întemniþat de dragul lui Hristos ºi
pentru scopul Sãu (cf. Ef. 3:1; Fil. 1:12-14;
Filim. 1, 9). Amintindu-i de propria sa con-
diþie, care era mult mai gravã decât a lui
Timotei, Pavel l-a îndemnat pe acesta sã
sufere curajos împreunã cu Evanghelia (cf.
1 Tim. 2:3) pentru cã în astfel de circumstan-
þe se manifestã puterea lui Dumnezeu (cf.
2 Cor. 12:9-10).

1:9-10. Menþionând evanghelia, Pavel a
enumerat câteva dintre cele mai importante
detalii ale ei. Dumnezeu ne-a mântuit ºi ne-a
dat o chemare sfântã. Acesta este un act
realizat deja, nu un lucru care trebuie sã se
împlineascã în viitor. De aceea Timotei putea
sã conteze pe puterea lui Dumnezeu în
lucrarea sa zilnicã. Mai mult, mântuirea nu
avea nimic de a face cu meritele vreunui
credincios, ci era în totalitate dupã hotã-
rârea Lui (prothesin; cf. Rom. 8:28; 9:11;
Ef. 1:11; 3:11) ºi dupã harul Lui (cf. 1 Tim.
1:14). Aceasta este însãºi esenþa evangheliei
(cf. Ef. 2:8-10). Creºtinilor li s-a dat aceastã
favoare nemeritatã înainte de veºnicii, dar
au cunoscut-o doar prin arãtarea (epi-
phaneias; 2 Tes. 2:8; 1 Tim. 6:14; 2 Tim. 4:1,
8; Tit 2:13) Mântuitorului nostru Hristos
Isus. Aici ºi în Tit 1:4, 2:13; ºi 3:6 Hristos
este numit Mântuitor; în 1 Timotei 1:1; 2:3;
4:10; Tit 2:10; ºi 3:4 Dumnezeu are titlul de
Mântuitor (cf. 2 Petru 1:1 cu 3:18). În mod
clar ambele sunt adevãrate, în sensuri dife-
rite. Hristos Fiul a întrupat planul ºi scopul
mântuitor al lui Dumnezeu Tatãl, prin care
moartea, rezultatul pãcatului (cf. Gen. 2:17;
Rom. 5:12; 6:23), va fi „nimicitã“ (1 Cor.
15:26), iar viaþa ºi neputrezirea (lit. „inco-
ruptibilitatea“; cf. 1 Petru 1:4; „nemurirea“
— NIV) sunt aduse la vedere.

1:11-12. Nu este de mirare cã Pavel a
numit  aceastã Evanghelie a „slavei“ (1 Tim.
1:11). Este cel mai important mesaj spus
vreodatã. Pavel a fost pus sã slujeascã ca ºi
propovãduitorul ºi apostolul acestui mesaj
ºi ca învãþãtor al lui (cf. 1 Tim. 2:7), trei
roluri care reflectã diferite aspecte ale slujbei
încredinþate lui (1 Tim. 1:11). Îndeplinindu-ºi
aceastã responsabilitate, Pavel a avut mult
de „suferit“, inclusiv detenþia sa de acum. În
ochii lumii el era un infractor de drept comun
(cf. 2 Tim. 2:9). Totuºi el a fost capabil sã
spunã: nu mi-e ruºine. El îºi încredinþa
destinul Aceluiaºi Dumnezeu care l-a însãrci-
nat cu rãspândirea evangheliei. Astfel, deºi el
suferea umilinþe ºi abuzuri, era încrezãtor în
reabilitarea pe care i-o va acorda Dumnezeu

la capãtul acestora (cf. 1:18, 4:8). Pavel a
folosit propriul sãu exemplu pentru a susþine
curajul lui Timotei, curaj care începea sã se
clatine.

C. Chemarea la pãzirea adevãrului 
(1:13-14)
1:13. De la exemplul vieþii sale, Pavel a

trecut la exemplul sau la dreptarul (hypo-
typôsin; cf. 1 Tim. 1:16) învãþãturilor.
Timotei trebuia sã considere cã ceea ce a
auzit de la Pavel era un rezumat sau o schiþã
a învãþãturilor sãnãtoase (lit., „doctrina
sãnãtoasã“; cf. 1 Tim. 1:10) pe care trebuia
sã le „þinã“. Timotei trebuia sã pãstreze
adevãrul cu credinþa ºi dragostea care este
în Hristos Isus. Pentru a fi echilibrat, devo-
tamentul faþã de adevãr cere întotdeauna
credinþã ºi dragoste, virtuþi care provin numai
din realitatea de a „fi în Hristos“ (1 Tim.
1:14).

1:14. Pavel a folosit noþiunea de „pãzire“
(parathçkçn; cf. 1 Tim. 5:21, 6:20) în douã
moduri în epistolele pastorale. În primul
rând, Dumnezeu i-a încredinþat ceva sau i-a
dat o responsabilitate (cf. 1 Tim. 1:11); în
al doilea rând el s-a încredinþat pe sine ºi
destinul sãu lui Dumnezeu (2 Tim. 1:12). Aici
Pavel a vorbit despre primul din cele douã
sensuri. Responsabilitatea pãzirii adevãrului
pe care el a primit-o a fost acum trecutã în
mâinile lui Timotei, care trebuia sã o trans-
mitã altor creºtini credincioºi, care, la rândul
lor, aveau datoria de a o transmite altora
(2:2). Însã cât timp adevãrul se afla în posesia
lui Timotei el trebuia sã îl „pãzeascã“ (phy-
laxon; cf. 1 Tim. 5:21, 6:20) prin Duhul
Sfânt care locuieºte în noi. Era responsa-
bilitatea lui Timotei sã pãstreze învãþãtura
sãnãtoasã prevenind coruperea ei prin distor-
sionare, prin diluare, prin ºtergere din ea sau
prin adãugare la ea. Pentru Pavel învãþãtura
ereticã nu era numai o posibilitate; era o
ameninþare constantã de care trebuia sã se
pãzeascã. Mai mult, Timotei putea sã conteze
pe ajutorul dat de Duhul lui Dumnezeu care
locuia în el (cf. 1 Ioan 3:24, 4:13), Duh care
doreºte sã prezinte adevãrul despre Hristos
(Ioan 16:13).

D. Exemple de necredincioºie ºi de 
credincioºie (1:15-18)
1:15. Nu se ºtie nimic despre Figel ºi

Ermogen în afarã de aceastã referinþã. Este
corect sã presupunem cã aceºtia ar fi putut fi
oamenii de la care se aºtepta cel mai puþin sã
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greºeascã dintre cei ce sunt în Asia, zonã
în care Efesul era un oraº important. (Vezi
localizarea Asiei ºi a Efesului pe harta dintre
Faptele Apostolilor ºi Romani.) Probabil cã
ei erau un fel de conducãtori. Cu siguranþã
cã Timotei cunoºtea bine situaþia lor, iar Pavel
i-a scos pe ei în evidenþã. Nu este necesar
sã presupunem (a) cã „cei ce sunt“ înseamnã
literar fiecare creºtin sau (b) cã eºecul lor
consta dintr-o deviere totalã de la credinþã.
Versetele 16-18 sugereazã mai mult cã a
fost vorba de un eºec general în sprijinirea
apostolului într-o perioadã de încercãri per-
sonale.

1:16-18. De la aceste exemple triste de
necredincioºie, Pavel s-a întors la exemplul
strãlucitor al lui Onisifor (mai este menþio-
nat doar în 4:19), care l-a sprijinit pe Pavel nu
numai în Efes, dar ºi în Roma. De mai multe
ori el s-a abãtut din drumurile sale pentru a-l
ajuta pe Pavel, pânã acolo cã  l-a urmat chiar
ºi la Roma unde l-a cãutat cu multã grijã.
Acolo, în ciuda întemniþãrii lui Pavel ºi a
stigmatului de deþinut pe care-l purta el,
Onisifor a rãmas neclintit, continuându-ºi
lucrarea cu credincioºie ºi fãrã ezitare.
Pentru toate acestea Pavel l-a lãudat de douã
ori, invocând de fiecare datã îndurarea lui
Dumnezeu (1:16, 18) peste acest slujitor
credincios ºi peste casa lui. 

Contrastul dintre cel credincios ºi cel
necredincios, cel puternic ºi cel slab, cel
demn de încredere ºi cel nedemn de încre-
dere, este izbitor. Atitudinea celor mai mulþi
dintre creºtinii din Asia (v. 15) este o ilus-
traþie a lucrurilor despre care Pavel l-a aver-
tizat pe Timotei: laºitate, ruºine, îngãduinþã
prea mare faþã de sine însuºi, infidelitate.
Onisifor, pe de altã parte, a demonstrat carac-
teristicile pe care Pavel i le recomanda lui
Timotei: curaj, dragoste, autodisciplinã,
îndrãznealã ºi credincioºie. În mod clar,
atât exemplele negative cât ºi cele pozitive
aveau scopul de a întãri hotãrârea lui Timotei
de a se numãra printre cei care erau gata sã
stea umãr la umãr cu apostolul.

III. Îndemnul de a rezista în faþa 
greutãþilor (2:1-13)

A. Rezistenþa în faþa greutãþilor pentru 
Hristos (2:1-7)
2:1. Dupã ce a amintit ordinarea lui

Timotei, exemplul sãu propriu ºi al altora,
Pavel se adreseazã lui Timotei cu o aplicaþie
directã: Tu dar copilul meu (teknon, „copil“,

un termen afectuos) întãreºte-te (lit., „fii
plin de putere“; cf. Ef. 6:10). Totuºi puterea
lui Timotei nu era a sa; era un „dar“ divin
(harul, charis) gãsit numai în Hristos Isus
(Fil. 4:13).

2:2. Cãlãtorind alãturi de Pavel, Timotei
l-a auzit pe apostol adresându-se diverselor
grupuri de oameni. Indiferent de grupul
cãruia i se adresa, esenþa mesajului lui Pavel
era neschimbatã. Era acelaºi set de  adevãruri
pe care Timotei le-a învãþat personal de la
Pavel. Acum, când apostolul se apropia de
sfârºitul lucrãrii sale, ceea ce Timotei a auzit
de la Pavel trebuia la rândul lui sã „încre-
dinþeze“ (cf. 1:14) la oameni de încredere,
care sã fie în stare sã înveþe ºi pe alþii (cf.
1 Tim. 3:2; Tit 1:9). Aceastã misiune a ajuns
sã fie numitã „lucrarea de multiplicare“, ºi
este metoda lui Dumnezeu de a propaga
vestea bunã despre Isus Hristos.

2:3-4. O astfel de credincioºie faþã de
adevãrul lui Dumnezeu, îi va aduce în mod
inevitabil suferinþã lui Timotei, aºa cum s-a
întâmplat cu Pavel. Astfel, fãrã a-i prezenta
lui Timotei o perspectivã trandafirie, mentorul
l-a chemat încã o datã pe protejatul sãu sã
împãrtãºeascã „suferinþa“ (cf. 1:8 unde apare
acelaºi cuvânt folosit numai în aceste douã
locuri: synkakopathçson, „a suferi greutãþi
împreunã cu cineva“; de asemenea cf. 4:5) de
dragul lui Hristos (cf. Ioan 15:18-20). Pavel a
folosit trei ilustraþii simple pentru a sublinia
aceastã idee (cf. 1 Cor. 9:7, 24 unde apar
toate trei): un ostaº, un sportiv ºi un plugar
(2 Tim. 2:3-6). Ilustraþiile din domeniul mili-
tar erau obiºnuite modului de a gândi al lui
Pavel (cf. 1 Tim. 1:18), fãrã îndoialã deoarece
imaginile erau familiare cititorilor sãi (cf.
Rom. 6:13 [„unelte“ poate fi tradus „arme“];
Rom. 7:23; 1 Cor. 9:7; 2 Cor. 6:7; Ef. 6:11-
18; Fil. 2:25; Filim. 2). Scopul precis, dis-
ciplina riguroasã ºi supunerea fãrã ezitare a
unui soldat roman în faþa celui ce l-a înscris
la oaste („ofiþerului comandant“ — NIV)
sunt caracteristici care fac ca imaginea unui
ostaº sã fie o ilustraþie potrivitã pentru un slu-
jitor al evangheliei.

2:5. Printr-o schimbare rapidã a metaforei,
Pavel trece la persoana care luptã la jocuri.
Ideea de aici este asemãnãtoare cu cea din
1 Corinteni 9:24-27 (ºi Evr. 12:1-2). Dupã
rânduieli este traducerea cuvântului nomimôs
(lit., „dupã lege“). Aceastã metaforã îndreap-
tã gândul spre jocuri sportive, cum ar fi
Olimpiadele, dar la ce se referã expresia
„dupã rânduieli“, la regulile care guverneazã
fiecare eveniment de acest gen sau la cele
care guverneazã antrenamentul celor care pot
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sã participe la ele? Participanþii la jocurile
olimpice, de exemplu, erau puºi sã jure cã
s-au antrenat silitor cel puþin zece luni. Deºi
a doua idee este într-un fel mai uºor de expli-
cat, prima este impusã de gramatica folositã
de Pavel, care sugereazã cã problema nu este
dacã cineva este îndreptãþit (calificat) sã par-
ticipe ci, dintre cei care participã, cine va fi
încununat. Fiecare eveniment sportiv are
limitele sale, regulile sale; mai mult, cei care
nu respectã aceste reguli sunt descalificaþi.
Pavel a vrut ca Timotei sã alerge astfel încât
sã câºtige cununa (cf. 2 Tim. 4:7-8) ºi nu sã
fie descalificat. Cerinþele pe care trebuie sã le
îndeplineascã un creºtin ca sã primeascã cunu-
na sunt: disciplina personalã, autocontrolul,
rezistenþa ºi hotãrârea de a rãmâne tare în faþa
adversitãþilor.

2:6. Plugarul este ultima ilustraþie folo-
sitã de Pavel. Limbajul pune accent pe verbul
sã munceascã, în contrast cu muncitorii trân-
davi, leneºi. Silinþa despre care Pavel a vorbit
în fiecare caz îºi are recompensa sa (cf. v. 11-
12). Un soldat silitor câºtigã aprecierea
ofiþerului comandant; un sportiv silitor câºti-
gã victoria; un plugar câºtigã rodurile. Ceea
ce au cele trei ilustraþii în comun este ideea cã
succesul este atins prin disciplinã (cf. 1:7),
muncã din greu ºi concentrarea asupra unui
singur scop.

2:7. Pavel l-a îndemnat pe Timotei sã
„înþeleagã ce îi spune“, crezând cã prin medi-
taþie ºi reflecþie Domnul îi va acorda tânãru-
lui pricepere (synesin, lit., „înþelegere“)
asupra înþelepciunii învãþãturilor lui Pavel
(cf. Iac. 1:5).

B. Exemplul de rezistenþã al lui Hristos 
(2:8-10)
2:8. Destul de brusc, Pavel prezintã exem-

plul suprem de rezistenþã care conduce spre
succes: Isus Hristos (cf. Evr. 12:2-3). Cuvin-
tele înviat din morþi, din sãmânþa lui David
pot reprezenta un fragment dintr-un crez
cunoscut sau familiar creºtinilor din epoca
respectivã sau dintr-o formulã cateheticã (cf.
Rom. 1:3-4). Scopul acestei referinþe fãcute
în treacãt nu este de a expune o teorie, ci pur
ºi simplu de a-i sugera lui Timotei un subiect
bogat pentru meditaþie (2 Tim. 2:7), ºi anume
locul suferinþei în viaþa slujitorului lui
Dumnezeu (cf. 1 Petru 2:19-24). Scurta
referire la identitatea lui Isus (prin linia Lui
genealogicã) ºi la învierea Sa reprezintã desi-
gur numai o porþiune din Evanghelia lui Pavel,
dar una centralã. Scriitorii Evangheliilor ºi

mesajele apostolilor din Fapte oferã referinþe
detaliate atât la descendenþa lui Hristos cât ºi
la învierea Sa.

2:9-10. Pentru cã a predicat vestea bunã
despre Fiul lui David,  Cel rãstignit, dar înviat,
Pavel a ajuns într-o închisoare romanã. O
mare parte din cartea Faptelor prezintã suferin-
þele lui Pavel pentru cauza lui Hristos (cf. 2
Cor. 11:23-33, un rezumat al acestora). La
fiecare miºcare pe care o fãcea în timp ce îºi
scria sau îºi dicta epistola, clinchetul lanþului
îi amintea cã era legat ca un fãcãtor de rele
(kakourgos). Dar, deºi el era înlãnþuit, Cuvân-
tul lui Dumnezeu nu este legat (Pavel a
înlocuit „evanghelia mea“ prin expresia
„Cuvântul lui Dumnezeu“; cf. 1 Tes. 2:13;
2 Tes. 3:1). Dumnezeu va continua sã îl folo-
seascã prin intermediul lui Timotei ºi prin cei
cãrora Timotei le va încredinþa aceastã sar-
cinã. Aparenta ruºine ºi neputinþã a lui Pavel
nu ar trebui sã fie un motiv de alarmare, des-
curajare sau lipsã de hotãrâre. Cuvântul lui
Dumnezeu îºi îndeplineºte scopul de a-i chema
pe oamenii lui Dumnezeu, cei aleºi, pentru
ca ºi ei sã capete mântuirea care este în
Hristos Isus, împreunã cu slava veºnicã.
Dacã acest proces avea sã însemne suferinþã
pentru Pavel, atunci aºa sã fie. El era dispus
sã „rabde“ (hypomenô, „sã fie tare“; cf. 2 Tim.
2:12) totul pentru cei aleºi (tous eklektous;
cf. Col. 3:12; Tit 1:1). Contrastul cu senti-
mentele fireºti ale lui Pavel nu putea fi mai
puternic (cf. Fapte 22:4, 26:9-11; 1 Tim.
1:13), dând un înþeles complet cuvintelor
apostolului din 1 Timotei 1:14. Duºmanul cel
mai mare al sfinþilor a devenit cel mai bun
prieten al lor, ca urmare a revãrsãrii pline de
har a dragostei lui Hristos în inima sa. 

C. Un proverb despre credincioºie 
(2:11-13)
2:11-13. Încã o datã Pavel a folosit

aceastã formulare, atât de obiºnuitã în epis-
tolele pastorale (cf. 1 Tim. 1:15; 3:1; 4:9; Tit
3:8), pentru a prezenta un citat care denotã
faptul cã ceea ce urmeazã a se spune este un
adevãr demn de încredere. Aceastã expresie
îl ajutã pe Pavel sã punã marca aprobãrii pe
conþinutul citatului, care putea fi o parte a
ceremoniei de botez. Citatul prezintã patru
distihuri, dintre care primele douã sunt pozi-
tive: (1) dacã am murit împreunã cu El,
vom ºi trãi împreunã cu El exprimã ideea
ilustratã cu atâta forþã prin ritualul botezului
ºi care este explicatã în Romani 6:2-23.
Acesta nu este un îndemn la martiraj pentru
Hristos, ci mai degrabã la identificarea misticã
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a unui credincios cu moartea ºi viaþa lui Isus
Hristos (cf. Col. 3:3). (2) Dacã rãbdãm (hy-
pomenomen; cf. 2 Tim. 2:10) vom ºi împã-
rãþi împreunã cu El, duce ºi mai departe
identificarea creºtinului cu Hristos. În disti-
hul anterior accentul cade pe contrastul dintre
moarte ºi viaþã; aici contrastul este între sufe-
rinþã ºi glorificare (Rom. 8:17). Hristos a rezis-
tat ºi va domni într-o zi (1 Cor. 15:25) ºi sfinþii
care îndurã ºi rezistã vor domni într-o zi cu
El (Apoc. 3:21). Ultimele douã distihuri sunt
negative: (3) dacã ne lepãdãm de El ºi El se
va lepãda de noi, vorbeºte despre posibilita-
tea apostaziei (cf. 1 Tim. 4:1; Evr. 10:38-39;
2 Ioan 9) ºi de respingerea finalã din partea
Domnului a celor ce Îl mãrturisesc doar pen-
tru o perioadã (cf. Mat.10:33). În loc de a se
identifica cu Hristos, apostatul în cele din
urmã se disociazã de Hristos. (4) Dacã suntem
necredincioºi totuºi El rãmâne credincios,
nu vorbeºte despre un apostat, ci despre un
copil adevãrat al lui Dumnezeu care totuºi se
dovedeºte necredincios (cf. 2 Tim. 1:15).
Hristos nu se poate tãgãdui singur; astfel El
nu va respinge nici chiar acele mãdulare ale
trupului sãu care se dovedesc neroditoare.
Adevãraþii copii ai lui Dumnezeu nu pot sã
devinã altceva decât copii, chiar când sunt
neascultãtori ºi slabi. Credincioºia lui Hristos
faþã de creºtini nu este condiþionatã de credin-
cioºia lor pentru El. Semnificaþia acestor dis-
tihuri cu greu puteau sã îi scape lui Timotei.

IV. Semnele unui lucrãtor bun 
(2:14-26)

A. Credincioºia în lucrare (2:14-19)
2:14. Învãþãturile din versetele anterioare

nu erau numai pentru Timotei. Timotei trebuia
sã le „aducã“ aminte celorlalþi de aceste
lucruri. Verbul este la imperativ prezent, ceea
ce înseamnã cã aceasta trebuia sã fie o prac-
ticã regulatã a lui Timotei. Mare parte din
învãþãtura datã unor ascultãtori care aveau
cunoºtinþe despre ceea ce li se spunea constã
adeseori în reamintirea a ceea ce ei deja ºtiau.
În cazul creºtinilor din Efes, a trebuit sã fie
îndemnaþi solemn în prezenþa lui Dumnezeu
(cf. 1 Tim. 5:21) sã evite certurile de cuvinte
(cf. 1 Tim. 1:3-4; 4:7; 6:4; 2 Tim. 2:23; Tit
3:9), o tendinþã care era prezentã în Biserica
Primarã (cf. Fapte 18:15). Astfel de certuri
nu duc la alt folos ci, mai rãu, duc la pieirea
celor ce le ascultã (cf. 2 Tim. 2:16; 18; 3:6).
Caracterul distructiv al învãþãturilor false, dar
mai ales faptul cã ele nu aduc nici un folos, este
o temã care se repetã în epistolele pastorale.

2:15. Cât despre Timotei, el trebuia sã
caute (lit., „sã fie zelos“) sã se înfãþiºeze îna-
intea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca
un lucrãtor (ergatçn; cf. Mat. 20:1, 8) care
n-are de ce sã-i fie ruºine. Pavel a vorbit
despre ruºinea în faþa oamenilor (2 Tim. 1:8,
12, 16); cu mult mai rea însã este ruºinea în
faþa lui Dumnezeu. Lui Timotei nu trebuia sã
îi fie fricã de aceasta în cazul în care va
rãspândi drept Cuvântul adevãrului (cf.
Ef. 1:13; Col. 1:5; Iac. 1:18), care pentru el
însemna atât Vechiul Testament cât ºi ceea ce
a auzit pe cale oralã de la Pavel. Cuvântul
grecesc orthotomounta, „împarte drept“, folo-
sit numai aici ºi în Septuaginta în Proverbele
3:6 ºi 11:5, înseamnã literar „a tãia drept“,
dar ce imagine anume avea Pavel în minte
aici nu este clar. S-a sugerat cã ar fi vorba de
zidari, plugari, constructori de drumuri, de
cei care fãceau corturi sau chiar (dar cel mai
puþin probabil) de chirurgi, dar o concluzie
clarã nu s-a putut trage. Ceea ce este clar este
faptul cã ruºinea dezaprobãrii din partea lui
Dumnezeu îi aºteaptã pe cei care nu mânu-
iesc bine Cuvântul Sãu.

2:16-18. Timotei trebuia sã se „fereascã“
de vorbãriile goale ºi lumeºti (cf. 1 Tim.
6:20) al cãror singur efect este cã vor con-
tribui la înaintarea în necinstirea lui Dum-
nezeu ca ºi gangrena (gangraina). (O astfel
de vorbãrie goalã contrasteazã cu expresia
„Cuvântul adevãrului“ [2 Tim. 2:15] ºi „ade-
vãrul“ [v. 18].) Aceastã ilustraþie din domeniul
medical este izbitoare. Participarea alãturi de
cei care se implicã în astfel de speculaþii pro-
fane va face ca pur ºi simplu cuvântul lor sã
dea loc gangrenei care roade în trup. Ei tre-
buie sã fie „amputaþi“ pe loc. Doi oameni
care meritau un astfel de tratament erau Filet,
despre care nu se ºtie nimic ºi Imeneu, pe
care Pavel deja l-a „dat pe mâna Satanei“ din
cauzã cã hulea (1 Tim. 1:20). Aceºtia doi s-au
abãtut de la adevãr (lit., „în ceea ce priveºte
adevãrul au ratat þinta“; cf. 1 Tim. 1:6; 6:21)
în ceea ce priveºte doctrina de importanþã
crucialã despre înviere. În mod obiºnuit, filo-
zofii greci considerau sufletul nemuritor ºi
corpul o închisoare temporarã. Ideea învierii
fizice a trupului, atât al lui Hristos cât ºi al
creºtinilor, le era astfel strãinã ºi greu de înþe-
les. Prin urmare, exista o tendinþã naturalã spre
erezii care respingeau învãþãtura despre
învierea trupului (1 Cor. 15; Fapte 17:32).
Erezia lui Filet ºi Imeneu conþinea probabil
ideea cã învierea era o chestiune pur spiritu-
alã ºi avea loc la convertire sau la botez. Dar
învierea trupului este piatra de temelie a doctri-
nei creºtine, aºa cum a arãtat Pavel (1 Cor. 15).
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Fãrã ea, întreg edificiul evangheliei se
dãrâmã. Nu este deci nici o mirare cã Pavel a
spus cã aceºti doi învãþãtori falºi rãstoarnã
credinþa unora (cf. 1 Tim. 1:19).

2:19. Totuºi greºeala acestora ºi a urma-
ºilor lor nu trebuie sã zguduie încredinþarea
lui Timotei. Temelia tare a lui Dumnezeu
(i.e., Biserica; cf. 1 Cor. 3:10-15; Ef. 2:19-22;
1 Tim. 3:15) stã nezguduitã, cu douã
inscripþii ca ºi o „pecete“ care indicã autenti-
citatea ºi integritatea structurii (cf. Rom. 4:11;
1 Cor. 9:2). Prima este o referinþã la rãzvrã-
tirea lui Core, caz în care Dumnezeu a fãcut
deosebirea dintre adevãr ºi minciunã (Num.
16:5; cf. Iuda 11). A doua inscripþie este
probabil o referinþã mai largã la textul din
Numeri 16:26 sau mai degrabã dintr-un alt
pasaj din Vechiul Testament cum ar fi Isaia
52:11. Cele douã inscripþii subliniazã atât
controlul suveran al lui Dumnezeu peste Bise-
ricã cât ºi responsabilitatea fiecãrui creºtin de
a se îndepãrta de rãu. Astfel Timotei nu trebuia
sã se teamã pentru soarta lucrãrii lui Dum-
nezeu, ci el trebuia sã facã tot ce îi stãtea în
putinþã pentru a se þine pe el însuºi departe de
contaminarea acestor învãþãtori falºi.

B. Un instrument curat (2:20-21)
2:20-21. Pavel ºi-a continuat ideea pãs-

trãrii puritãþii prin introducerea unei metafore
noi, dar similare cu precedenta. Imaginea se
schimbã, trecând de la cea a unei clãdiri la
cea a unei gospodãrii (cf. 1 Tim. 3:5, 15).
Într-o gospodãrie mare sunt tot felul de vase.
Unele sunt fãcute din aur ºi argint iar altele
din lemn ºi pãmânt. Aspectul cel mai  impor-
tant este cã unele sunt pentru o întrebuinþare
de cinste, iar altele pentru o întrebuinþare
de ocarã. Pânã aici Pavel s-a referit în mod
clar la cei credincioºi ºi la cei necredincioºi
din bisericã. Dar apoi Pavel a schimbat uºor
sensul metaforei pentru a arãta cum poate
cineva fi un vas de cinste, „curãþindu-se“ de
vasele nefolositoare. Metafora este oarecum
mixtã (în mod normal cineva se gândeºte la
curãþarea de ceea ce este corupt, nu de
curãþarea de vasele corupte), dar ideea apos-
tolului este clarã: Timotei nu trebuia sã aibã
nimic de a face cu învãþãtorii falºi. Astfel el
va fi un vas: (1) „pentru o întrebuinþare de
cinste“ (timçn), (2) sfinþit („pus deoparte“),
(3) folositor („pus în slujba“) stãpânului sãu,
(4) destoinic pentru orice lucrare bunã (cf.
2 Tim. 3:16). Vasul curat ºi pus deoparte pen-
tru un scop special poate fi contaminat, deve-
nind astfel nefolositor prin contactul cu cel
contaminat. Pavel dorea ca Timotei, ucenicul

sãu ales, sã se pãstreze într-o stare în care sã
fie folositor pentru Domnul.

C. Credincioºia în comportament (2:22-26)
2:22-23. Timotei era încã un bãrbat tânãr

(cf. 1 Tim. 4:12) ºi chiar dacã era matur pen-
tru vârsta lui, era posibil ca el sã manifeste
încã unele caracteristici ºi pasiuni ale unui
tânãr: nerãbdarea, intoleranþa, plãcerea de a
se certa, ambiþia de a se impune, pãrtinirea.
Timotei trebuia sã „fugã“ de poftele tinereþii
(probabil Pavel nu s-a gândit aici la pofte
sexuale, cel puþin nu în primul rând la ele) ºi
„sã urmãreascã“ virtuþile opuse acestora:
neprihãnirea, credinþa, dragostea (cf. 1
Tim. 6:11 unde apar aceleaºi trei), ºi pacea.
În NIV (ca ºi în COR de altfel) s-a plasat
greºit o virgulã dupã „pacea“. Expresia tre-
buie cititã astfel: pacea împreunã cu cei ce
cheamã pe Domnul dintr-o inimã curatã
(cf. 1 Tim. 1:5). În vreme ce Timotei trebuia
sã se opunã învãþãtorilor falºi, el trebuia sã
fie în pace cu fraþii sãi care erau oneºti în faþa
lui Dumnezeu. Implicaþia clarã este cã învã-
þãtorii falºi nu erau oneºti înaintea lui Dum-
nezeu (cf. 1 Tim. 1:5; 4:2; 6:3-5). Timotei
trebuia sã nu se lase prins de întrebãrile nebu-
ne ºi nefolositoare (zçtçseis, „dezbateri“; cf.
1 Tim. 6:4; Tit 3:9) care produc numai cer-
turi.

2:24-26. Învãþãtura falsã întotdeauna va
dezbina, dar robul Domnului nu trebuie sã
lupte împotriva unitãþii, ci sã o promoveze,
fiind blând cu toþi (cf. 1 Tes. 2:7), în stare
sau gata sã înveþe (cf. 1 Tim. 3:2) pe cei care
vor sã înveþe ºi plin de îngãduinþã rãbdã-
toare (anexikakon, lit., „gata sã suporte fãrã
resentimente faptul cã este rãu tratat“; folosit
numai aici în NT). El trebuia sã se poarte ast-
fel chiar ºi cu oponenþii sãi dându-le învãþã-
turã ºi sfaturi cu blândeþe, în nãdejdea cã
Dumnezeu le va da pocãinþa („o schimbare
a inimii ºi a comportamentului“) ca sã ajungã
la cunoºtinþa (epignôsin, „cunoºtinþa depli-
nã“; cf. Col. 1:9; 2 Tim. 3:7) adevãrului.
Scopul este întotdeauna de a remedia ºi
niciodatã de a pedepsi, atunci când este vorba
despre fraþi (cf.  2 Tes. 3:6, 15). Scopul trebuie
sã fie întotdeauna edificarea trupului lui Hris-
tos, nu dãrâmarea sa (cf. 1 Cor. 14:26). Astfel,
când fraþii cad într-o învãþãturã greºitã, ei tre-
buie sã fie trataþi cu blândeþe ºi dragoste creº-
tinã în speranþa cã, venindu-ºi în fire, sã se
desprindã din cursa diavolului (cf. Gal. 5:1,
1 Tim. 3:7; 6:9) de care au fost prinºi ca sã-i
facã voia. Învãþãtura falsã ºi toate consecin-
þele negative ale ei în bisericã sunt întotdeauna
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lucrarea lui Satan, dar Dumnezeu, în harul
Sãu, adeseori salveazã situaþia prin lucrarea
slujitorilor Sãi, care se aseamãnã cu Hristos.

V. Prezicerea necredinþei (3:1-9)

3:1-5. Ca ºi în scrisoarea sa anterioarã,
Pavel l-a avertizat pe Timotei cu privire la
colapsul general, prezis pentru zilele din urmã
(cf. 1 Tim. 4:1-3), o expresie care include
întreaga perioadã dintre primul secol ºi întoar-
cerea lui Hristos. Pe perioada acestui inter-
val, conform profeþiilor, lumea va vedea vre-
muri grele în ceea ce priveºte degradarea
societãþii. Pavel a dat o listã extraordinarã (cf.
Rom. 1:28-32) cu nouãsprezece caracteristici
la care credincioºii ar trebui sã se aºtepte.
Oamenii vor fi: (1) iubitori de sine (philau-
toi, „ego-centriºti, narcisiºti“); (2) iubitori
de bani (philargyroi; cf. 1 Tim. 6:9-10); (3)
lãudãroºi — manifestarea exterioarã a faptu-
lui cã în interior vor fi (4) trufaºi („aro-
ganþi“); (5) hulitori faþã de alþii, care este
tradus din blasphçmoi („blasfematori“).
Câteva din cuvintele care urmeazã încep în
greacã cu prefixul a-, însemnând „fãrã“ (ca ºi
în moral-amoral, teist-ateu), semnificând
absenþa virtuþii respective. Astfel oamenii vor
fi (6) neascultãtori (apeitheis) de pãrinþi;
(7) nemulþumitori (acharistoi); (8) fãrã
evlavie (anosioi); (9) fãrã dragoste (astor-
goi, trad. „fãrã inimã“ în Rom. 1:31, singurul
loc unde mai apare în NT); (10) neînduple-
caþi (aspondoi). Diaboloi, un cuvânt care de
obicei este tradus „Diavol“ (cf. 1 Tim. 3:6-7;
2 Tim. 2:26), este folosit aici cu înþelesul lui
primar (11) clevetitori; (12) neînfrânaþi
(akrateis); (13) neîmblânziþi (ançmeroi, lit.,
„necivilizaþi“, opusul lui civilizat); (14) neiu-
bitori de bine (aphilagathoi; cf. Tit 1:8; Ps.
15:4, 19:8). Urmãtoarele douã caracteristici
încep în greacã cu prefixul pro-, indicând o
înclinaþie agresivã spre viciu: (15) vânzãtori
(prodotai, „dispuºi înspre trãdare“); (16)
obraznici (propeteis, „înclinaþi spre nesã-
buinþã“). Ultimele trei caracteristici sunt:
(17) îngâmfaþi (cf. 1 Tim. 3:6; 6:4); (18)
iubitori mai mult de plãceri decât iubitori
de Dumnezeu (philotheoi; prefixul în greacã
phil- aici ºi în caracteristicile 1, 2 ºi 14 de mai
sus, semnificã „iubitori de...“); (19) având
doar o formã (morphôsin, „formã exterioarã“;
folosit numai aici ºi în Rom. 2:20) de evlavie
dar tãgãduindu-i puterea (cf. Tit 1:16). Deºi
aceste caracteristici sunt prezentate în cadrul
prezicerilor despre „zilele din urmã“, este
clar faptul cã Pavel le-a considerat ca fiind

deja prezente în Efes. Deºi ele se vor intensi-
fica cu timpul, Timotei trebuia sã se fereascã
ºi sã se „depãrteze“ de oamenii aceºtia. Fãrã
îndoialã cã aici Pavel se gândea la relaþiile
oficiale ale lui Timotei, din moment ce el l-a
instruit deja pe Timotei sã fie blând cu toþi
(cf. 2 Tim. 2:24).

3:6-7. Pavel s-a concentrat asupra situa-
þiei specifice din Efes. Învãþãtorii falºi care au
ajuns sã facã atâta rãu în bisericã au ieºit din
rândurile acestui grup — care devenea tot mai
mare — din societate care avea caracteris-
ticile care au fost amintite mai înainte.
Metodele lor erau perfide. Ei se vârã prin case
ºi momesc pe cei despre care ºtiu cã sunt
vulnerabili ºi naivi. În cazul Efesului, învãþã-
torii falºi s-au strecurat printre femeile
uºuratice îngreuiate de pãcate ºi frãmân-
tate de felurite pofte. Încã o datã Pavel a
legat învãþãtura falsã de deficienþa moralã.
Poftele carnale ºi imaturitatea lor le transfor-
mau în þinte uºoare pentru învãþãtorii falºi
(cf. Ef. 4:14). Dintr-o aºa zisã „deschidere
spre a învãþa“, ele, în mod evident acceptau
ca un capriciu orice erezie nou venitã. Proble-
ma lor era cã ele nu puteau recunoaºte ade-
vãrul când îl vedeau (nu pot ajunge la depli-
na cunoºtinþã a adevãrului; cf. 2 Tim. 2:25).

3:8-9. Referinþa la Iane ºi Iambre ºi
opoziþia lor faþã de Moise nu este o referinþã
la Vechiul Testament, ci la o legendã evre-
iascã foarte cunoscutã despre doi dintre vrãji-
torii lui Faraon care au complotat împotriva
lui Moise ºi au pierdut (cf. Ex. 7:11; 9:11).
Comparaþia dintre învãþãtorii falºi ºi egipteni,
ºi implicit dintre Timotei ºi Moise a consti-
tuit o încurajare pentru tânãrul lucrãtor.
Oponenþii lui Timotei erau oameni stricaþi
(lit., „corupþi“; cf. 1 Tim. 6:5) la minte, care
se împotrivesc adevãrului ºi de aceea au
fost osândiþi (adokimoi, „dezaprobaþi“; NIV)
de cãtre Dumnezeu cu privire la orice pre-
tenþie a lor de a învãþa credinþa (cf. 1 Tim.
3:9). De aceea, deºi influenþa lor era o pro-
blemã serioasã în bisericã, pe termen lung ei
nu vor mai înainta. Ca ºi în cazul lui Iane ºi
Iambre, nebunia lor va fi arãtatã tuturor
(cf. 1 Tim. 4:15; 5:24-25).

VI. Îndemnul de a fi credincios în 
predicare (3:10-4:8)

A. Credincioºia în faþa opoziþiei (3:10-13)
3:10-11. Pavel revine (cf. 1:8, 12; 2:10) la

propriul exemplu de rãbdare ºi credincioºie
într-una din învãþãturile adresate direct lui
Timotei. Contrastul cu învãþãtorii falºi este
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unul puternic: Tu, însã… Timotei cunoºtea
în profunzime învãþãtura (didaskalia, „con-
þinut“) lui Pavel, purtarea… hotãrârea…
credinþa… îndelunga rãbdare… dragos-
tea… rãbdarea… prigonirile ºi suferinþele
lui Pavel (cf. 1 Tim. 6:11) în timpul diferi-
telor sale experienþe misionare ºi a opoziþiei
pe care a întâmpinat-o, iar bãtrânul apostol
nu s-a ruºinat sã le aducã înaintea tânãrului
sãu ucenic ca un exemplu. Referirile la Anti-
ohia (Pisidiei), Iconia ºi Listra sigur au reîn-
viat primele amintiri ale lui Timotei despre
Pavel (cf. Fapte 13:34, 51; 14:6, 21; 16:1).

3:12-13. Era important pentru Timotei,
ca de altfel pentru toþi creºtinii, sã înþeleagã
cã persecuþiile îi vor aºtepta pe toþi cei ce
voiesc sã trãiascã cu evlavie în Hristos Isus
(cf. Ioan15:18-21) — de aici aducerea aminte
de cãtre Pavel a experienþelor prin care a tre-
cut el. Totuºi, gândindu-se din nou la „zilele
din urmã“, Pavel a scris cã Timotei se putea
aºtepta de fapt ca situaþia sã devinã ºi mai
rea, iar presiunea sã se intensifice. Învãþã-
turile false se vor înmulþi, deoarece oamenii
rãi ºi înºelãtori (lit., „magicieni“, dar aici
având conotaþia de „ºarlatani“) vor merge
din rãu în mai rãu, vor amãgi pe alþii, ºi se
vor amãgi pe ei înºiºi. Erorile se hrãnesc cu
ele însele.

B. Credincioºia faþã de Cuvântul lui 
Dumnezeu (3:14-4:5)
3:14-15. Aceastã secþiune începe din nou

cu o adresare directã ºi foarte puternicã: Tu.
Sfatul dat lui Timotei este sã rãmânã în
lucrurile pe care le-a învãþat ºi de care este
pe deplin încredinþat (cf. 1 Cor. 15:1-2).
Aceste lucruri au provenit din douã surse,
cãrora Pavel le atribuie o importanþã egalã:
propria sa mãrturie ºi Sfintele Scripturi, care
la acea vreme, constau desigur din Vechiul
Testament. Încrederea totalã a lui Timotei în
ambele surse va fi de ajuns pentru a preveni
orice abatere de la dedicarea sa faþã de ade-
vãr. Din aceste versete reiese încã o datã cã
mântuirea lui Timotei a avut loc la o datã ante-
rioarã întâlnirii sale cu Pavel (cf. 1 Tim. 1:2;
2 Tim. 1:2, 5; Fapte 16:1). Scripturile aduc
mântuire doar atunci când cineva îºi pune
credinþa în Isus Hristos.

3:16-17. Pavel a arãtat mai înainte cã
Scripturile pot sã dea cuiva înþelepciune cu
privire la mântuire, lecþie pe care Timotei a
învãþat-o cu mult timp înainte. Acum însã
Pavel dorea sã sublinieze încã o datã pentru
Timotei rolul crucial al revelaþiei scripturale a
lui Dumnezeu pentru lucrarea sa din prezent.

Astfel Pavel i-a amintit lui Timotei cã toatã
Scriptura este însuflatã (theopneustos,
„inspiratã“) de Dumnezeu, adicã toate
cuvintele lui Dumnezeu au fost date prin
oameni conduºi ºi supravegheaþi de Duhul
Sfânt astfel încât scrierile lor sã fie fãrã eroare.
Acest lucru era considerat adevãrat de cãtre
evrei. Apoi Pavel face o afirmaþie cu privire
la „utilitatea“ Cuvântului. Pentru fiecare as-
pect al lucrãrii lui Timotei, indiferent care ar
fi fost aceasta — sã înveþe (învãþarea credin-
cioºilor în ce priveºte adevãrurile lui Dum-
nezeu), sã mustre pe cei care sunt în pãcat
(cf. 1 Tim. 5:20; 2 Tim. 4:2), sã îndrepte („sã
corecteze“ — NIV) pe cei care au crezut
lucruri eronate (cf. 2 Tim. 2:25; 4:2), sã dea
înþelepciune (paiedeian, lit., „instruirea,
învãþarea copilului“, „sã dea pregãtire“ —
NIV) în neprihãnire (sã cãlãuzeascã pe noii
credincioºi în cãile lui Dumnezeu) — pentru
toate acestea ºi pentru multe altele, Cuvântul
scris al lui Dumnezeu este de folos. Cu acest
Cuvânt omul lui Dumnezeu (un om care tre-
buie sã ofere conducere competentã altora)
este artios: desãvârºit, „complet, capabil,
priceput în sensul de a fi capabil sã îndepli-
neascã toate cerinþele“. Pentru a accentua
punctul sãu de vedere ºi mai tare, Pavel a
adãugat: cu totul destoinic (exçrtismenos,
„înzestrat“, „bine pregãtit“) pentru orice lu-
crare bunã (cf. 2:21). Pavel a pus o povarã
grea a lucrãrii pe umerii tânãrului sãu ucenic
în aceastã epistolã, dar nu a fãcut-o în mod
iresponsabil. El era încrezãtor cu privire la
dedicarea ºi dependenþa lui Timotei faþã de
Scripturã, ºi era ºi mai încrezãtor în capaci-
tatea lui Dumnezeu de a se îngriji de toate
nevoile lui Timotei prin Cuvânt.

4:1. Este greu de ºtiut cum ar fi putut
Pavel sã confere mai multã greutate acestui
îndemn dat lui Timotei (cf. 1 Tim. 5:21; 6:13).
El l-a rugat din toatã inima pe Timotei nu nu-
mai în Numele lui Dumnezeu ºi al lui Hristos
Isus, ci ºi în lumina judecãþii viitoare, a
revenirii lui Hristos (epiphaneian, arãtarea;
cf. 1 Tim. 6:14; 2 Tim. 4:8; Tit 2:13) ºi a înte-
meierii împãrãþiei Sale milenare.

4:2. Conþinutul îndemnului lui Pavel
reprezintã partea centralã a sarcinii fiecãrui
lucrãtor: Timotei trebuia sã propovãduiascã
Cuvântul. Importanþa versetului 1 constã din
aceastã implorare. Pavel cu greu ar fi putut
accentua mai cu putere acest subiect.
Deoarece Cuvântul este inspirat ºi de folos
pentru orice aspect al lucrãrii, proclamarea
acestui Cuvânt trebuia sã fie preocuparea lui
Timotei la timp ºi ne la timp, adicã el trebuia
sã se ocupe de aceastã sarcinã, indiferent
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dacã ocaziile pãreau favorabile sau nu. Pe cei
care s-au rãtãcit de la adevãr trebuia sã îi
„mustre“ (cf. 2:25, „corecteze“ — NIV); pe
cei care pãcãtuiau trebuia sã îi „certe“ (1 Tim.
5:20; 2 Tim. 3:16; Tit 1:13; 2:15); pe cei care
fãceau bine el trebuia sã îi „îndemne“ („încu-
rajeze“ — NIV). Acestea sunt faþetele lucrã-
rii publice: proclamarea, corectarea, certarea
(mustrarea) ºi încurajarea — toate acestea
trebuind fãcute cu toatã blândeþea ºi învãþã-
tura.

4:3-4. Motivul solemnitãþii îndemnului
dat de Pavel lui Timotei este cã va veni vre-
mea — ºi fãrã îndoialã cã în parte era deja
venitã, dupã pãrerea apostolului — când
oamenii nu vor putea sã sufere învãþãtura
sãnãtoasã (cf. 1 Tim. 1:10; 6:3; 2 Tim. 1:13;
Tit 1:9, 13; 2:8); ci… îºi vor da învãþãtori,
dintre care mulþi existã întotdeauna, care le
vor spune ceea ce vor ei sã audã, în loc sã îi
confrunte cu adevãrul (cf. Rom. 1:18-32).
Astfel de învãþãtori nu vor face altceva decât
sã „gâdile urechile“ pentru a-i face pe oameni
pe de o parte sã îºi „întoarcã“ urechea de la
adevãr ºi, pe de altã parte, pentru a-i îndrep-
ta spre istorisiri închipuite (mythous; cf. 1
Tim. 1:4). În acest pasaj Pavel pune accentul
mai mult pe înclinaþiile cititorilor ºi nu, aºa
cum era obiceiul sãu în majoritatea cazurilor
(dar cf. 2 Tim. 3:6-7), pe intenþiile rele ale
învãþãtorilor falºi. Pentru ca o învãþãturã gre-
ºitã sã înfloreascã, amândouã pãrþile trebuie
sã coopereze. În acest pasaj Pavel foloseºte
cuvântul „adevãr“ pentru a ºasea oarã în
aceastã epistolã (cf. 2:15, 18, 25; 3:7-8). (El
s-a referit la adevãr de cinci ori în 1 Tim. [2:4,
7; 3:15; 4:3; 6:5].) În mod evident, el era pre-
ocupat de pericolele ereziilor care îi îndepãr-
tau pe oameni de adevãrul lui Dumnezeu.

4:5. Pavel foloseºte din nou formula con-
trastului pronunþat, dar tu… (cf. 3:10, 14).
Timotei trebuia sã gândeascã la rece în faþa
dificultãþilor. El trebuia sã fie gata sã rabde
suferinþele (cf. 2:3) pe mãsurã ce presiunea
exercitatã asupra lui creºtea, trebuia sã facã
lucrul unui evanghelist, proclamând evan-
ghelia în orice ocazie. (Nu este nici un motiv
sã presupunem, aºa cum sugereazã unii, cã
Timotei nu avea darul evanghelizãrii.) În orice
mod, scria Pavel, împlineºte-þi bine slujba
(diakonian, cuvântul folosit pentru o „slujbã“
voluntarã, de la care provine cuvântul „dia-
con“).

C. Credincioºia lui Pavel (4:6-8)
4:6. Lucrul care ºi-a aruncat umbra asupra

întregii epistole este acum exprimat direct:
Pavel se afla aproape de moartea sa. Îndem-

nurile apãsate din versetele precedente capãtã
o greutate sporitã odatã cu aducerea aminte a
acestui lucru. „Dar tu“ din versetul 5 trebuie
vãzut în contrast nu numai cu învãþãtorii falºi
despre care s-a vorbit în versetele 3-4, ci ºi cu
expresia din versetul 6: cãci eu. Pavel con-
sidera cã moartea lui era sigurã ºi iminentã; el
a spus: sunt gata sã fiu turnat ca o jertfã de
bãuturã (cf. Fil. 2:17). Aceasta se referã la
libaþia care era legatã de aducerea zilnicã drept
jertfã a mieilor (cf. Num. 28:4-7). Stând într-o
închisoare romanã Pavel ºtia cã nu va mai
fi eliberat. Clipa plecãrii sale era aproape
(analyseôs, un termen folosit despre cãlãtori,
utilizat ca un eufemism pentru moarte).

4:7. Privind înapoi la viaþa sa, apostolul
a oferit o descriere remarcabilã, pe care puþini
ar putea-o repeta cu sinceritate. El s-a luptat
lupta cea bunã (cf. 1 Tim. 6:12), ºi-a isprã-
vit alergarea (cf. Fapte 20:24) ºi a pãzit
credinþa (cf. 1 Tim. 6:20). Primele douã ima-
gini sunt legate de lumea atletismului, lucru
obiºnuit la Pavel (cf. 1 Cor. 9:24-27), în timp
ce a treia ne aduce din nou la imaginea credin-
cioºiei în administrarea adevãrului creºtin
(cf. 2 Tim. 1:14).

4:8. Ca urmare a credincioºiei dovedite
faþã de datoria sa, Pavel se va înfãþiºa înain-
tea Domnului, Judecãtorul cel drept, nu cu
teamã, ci în aºteptarea rãsplãtirii sub forma
unei „cununi“ (stephanos, cununa de lauri de
la jocurile atletice) a neprihãnirii care deja
era pregãtitã pentru el. „Cununa neprihãnirii“
poate însemna fie cã neprihãnirea în ea însãºi
este o cununã sau o rãsplatã, fie cã aceastã
cununã este rãsplata pentru neprihãnire (cf. 2
Tim. 3:16). În favoarea primei ipoteze stã
faptul cã Iacov 1:12 ºi Apocalipsa 2:10
afirmã cã viaþa este cununa, nu cã o cununã
este datã cuiva pentru cã are viaþã. În ambele
cazuri Pavel se aºtepta sã primeascã rãsplata
lui în „ziua aceea“ (o referire la revenirea lui
Hristos, nu la moartea lui Pavel), alãturi de
toþi ceilalþi credincioºi care vor fi iubit
venirea Lui („care tânjeau dupã arãtarea
Lui“ — NIV; cf. Fil. 3:20-21; Tit 2:13).

VII. Aducere aminte a credincioºiei 
lui Dumnezeu în adversitãþile 
întâlnite de Pavel (4:9-18)

A. Duºmanii ºi prietenii lui Pavel (4:9-16)
4:9. În aceastã ultimã secþiune a epis-

tolei, Pavel îl îndeamnã de douã ori pe
Timotei sã i se alãture la Roma (v. 9, 21). Se
accentueazã graba venirii lui Timotei, deoa-
rece Pavel nu ºtia cât i se va mai permite sã
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trãiascã. Ducerea epistolei la Timotei, dupã
care urma cãlãtoria lui, vor lua câteva luni ºi
orice întârziere din partea lui Timotei putea
sã facã sosirea lui tardivã. În mod evident,
Pavel avea motive sã creadã cã execuþia lui
era iminentã (cf. v. 6).

4:10. Nevoia lui Pavel de a-l avea alãturi
pe Timotei era intensificatã de dezertarea lui
Dima care, în loc sã iubeascã venirea Dom-
nului (v. 8), a iubit lumea de acum. Men-
þionat anterior printre colaboratorii lui Pavel
(deºi, poate semnificativ, nu lãudat) în Colo-
seni 4:14 ºi Filimon 24, Dima l-a pãrãsit pe
apostol pentru a îmbrãþiºa siguranþa, liberta-
tea sau confortul din Tesalonic. Nu trebuie sã
ne surprindã faptul cã într-o astfel de perioadã
Pavel tânjea dupã prezenþa celui mai credin-
cios ucenic al sãu (cf. Fil. 2:20-22; 2 Tim.
1:4). Despre Crescens nu se ºtie nimic. El ºi
Tit au fost, în mod evident, trimiºi în altã
parte în lucrarea Domnului, Crescens în
Galatia, Tit în Dalmaþia, regiune aflatã pe
teritoriul Iugoslaviei. Spre deosebire de
Dima, nu existã nici un indiciu cã aceºtia au
dezertat din lucrare.

4:11. Dintre toþi tovarãºii apropiaþi ai lui
Pavel numai „doftorul preaiubit“ Luca era
cu Pavel. El l-a însoþit pe Pavel în multe din
cãlãtoriile lui ºi i-a fost alãturi în prima
detenþie la Roma (cf. Col. 4:14; Filim. 24).
Când avea sã plece pentru a se alãtura celor
doi, Timotei trebuia sã îl ia ºi pe Marcu în
drum. Nu se ºtie unde anume era Marcu. Dar
acest om pe care Pavel l-a considerat odatã
nedemn de încredere (Fapte 15:36-40) era
acum considerat de folos lui Pavel pentru
slujbã. Preocuparea lui Barnaba (în contra-
dicþie cu dorinþele lui Pavel) pentru salvarea
tânãrului Ioan Marcu îºi aducea acum roadele
chiar faþã de Pavel însuºi (cf. Col. 4:10).

4:12. Tihic, un altul dintre tovarãºii
credincioºi de cãlãtorie (cf. Fapte 20:4) ºi
mesagerii (Ef. 6:21-22; Col. 4:7-9) lui Pavel,
a fost trimis la Efes. Referinþa este laconicã
ºi în mod evident suficientã pentru ca Timo-
tei sã înþeleagã despre ce era vorba. Probabil
Tihic a fost cel care a dus epistola; poate cã,
în urma unui aranjament prealabil, el trebuia
sã îl înlocuiascã temporar pe Timotei (cf. Tit
3:12). În orice caz, Tihic a fost un alt tovarãº
al lui Pavel care nu era alãturi de el.

4:13. ªi despre Carp ca ºi despre man-
taua… ºi cãrþile, mai ales… cele de piele,
se cunoaºte foarte puþin. Astfel de referiri
scurte la viaþa cotidianã a apostolului sunt în
mãsurã sã stârneascã interesul, dar orice
încercãri de a presupune, de exemplu, ce con-
þineau respectivele documente (cãrþi) sunt

pur speculative. Pavel se poate sã fi avut ne-
voie de manta din cauzã cã se apropia iarna,
iar temniþa era rece, dar chiar ºi acest lucru nu
este sigur.

4:14-15. Alexandru, cãldãrarul poate fi
unul ºi acelaºi cu cel numit în Fapte 19:33-
34, sau, mai probabil, persoana amintitã în
1 Timotei 1:20. Având însã în vedere cã Ale-
xandru era un nume destul de comun, nu putem
ºti cu siguranþã nici aceasta. Alexandru, cel la
care se face referire aici, îi era bine cunoscut
lui Timotei ºi i-a fãcut mult rãu lui Pavel
ridicându-se împotriva cuvintelor lui. Apos-
tolul nu avea dorinþa de rãzbunare personalã,
lucru care reiese din referinþa pe care o face
la Psalmul 62:12: Domnul îi va rãsplãti dupã
faptele Lui (cf. Rom. 12:19). Totuºi, Pavel
era preocupat ca Timotei sã nu fie înºelat de
atacurile lui Alexandru. De aici avertismen-
tul: pãzeºte-te ºi tu de el.

4:16. Întâiul rãspuns de apãrare al lui
Pavel se referã în mod evident nu la prima
detenþie la Roma, despre care Timotei trebuie
cã deja ºtia, ci la o audiere preliminarã ºi care
a condus la procesul actual. La astfel de pro-
cese era o procedurã obiºnuitã sã fie ascultaþi
cei care erau în favoarea apãrãrii, dar în cazul
lui Pavel nimeni nu a fost cu el pentru a-l
sprijini, ci toþi l-au pãrãsit. Faptul cã apos-
tolul a fost lãsat singur poate fi explicat prin
faptul cã, spre deosebire de perioada primei
sale întemniþãri, acum era mult mai periculos
sã fii creºtin în Roma. Chiar mai înainte, în
anii 59-60 d.Hr. evreii din Roma l-au infor-
mat pe Pavel cã „partida aceasta pretutindeni
stârneºte împotrivire“ (Fapte 28:22). Dar
situaþia a devenit mult mai rea dupã incen-
dierea Romei din luna iulie a anului 64. d.Hr.
Nero i-a fãcut pe creºtini þapi ispãºitori ºi
mulþi au fost torturaþi ºi au murit. Intensitatea
prigonirilor anti-creºtine s-a diminuat proba-
bil într-o oarecare mãsurã pânã în anul 67
d.Hr., dar gândul de a se identifica cu neîn-
fricatul ºi foarte directul apostol trebuie cã a
fost mai mult decât puteau sã facã faþã
creºtinii romani ºi chiar tovarãºii lui Pavel.
De fapt Pavel înþelegea lipsa lor de credin-
cioºie ºi ºi-a exprimat dorinþa sã nu li se þinã
în socotealã lucrul acesta (cf. cuvintelor lui
Hristos pe cruce, Luca 23:34). 

B. Izbãvirea lui Pavel de cãtre Domnul 
(4:17-18)
4:17. Curajul lui Pavel de a proclama

evanghelia nu a fost diminuat de slãbiciunea
celor din jurul lui. Secretul lucrãrii sale era
dependenþa sa de puterea lui Dumnezeu (Fil.
4:13; 1 Tim. 1:12). Deºi nimeni nu a rãmas cu
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el, Pavel a spus cã Domnul a stat lângã mine
ºi m-a întãrit. Apostolul neamurilor renun-
þase demult la propria sa viaþã de dragul propo-
vãduirii evangheliei (cf. Fapte 20:24). Acesta
era pur ºi simplu ultimul episod dintr-o serie
de multe altele în care Pavel ºi-a riscat viaþa
pentru ca propovãduirea sã fie vestitã pe
deplin prin el ºi s-o audã toate neamurile.
ªi din nou, cel puþin pentru o vreme, el a fost
izbãvit din gura leului. Unii au vãzut în
aceastã ultimã expresie o referinþã metaforicã
la Nero sau o referinþã literalã la animalele
sãlbatice din Colosseumul roman. Mai proba-
bil însã este faptul cã Pavel ilustreazã aici o
imagine biblicã (cf. Ps. 22:21; Dan. 6:22).

4:18. Pavel ºtia cã soarta lui fusese deja
pecetluitã în tribunalele romane (cf. v. 6-8) ºi
era gata sã moarã. Totuºi, el îºi considera moar-
tea nu ca pe o victorie a Romei, ci ca o „mân-
tuire“ a Domnului. În ciuda oricãrui lucru
rãu, el avea o încredere totalã cã Dumnezeu
îl va aduce în siguranþã în Împãrãþia Lui
cereascã (cf. v. 1). Acesta este motivul pen-
tru care Pavel chiar ºi în faþa morþii, nu putea
face altceva decât sã Îl laude pe Dumnezeu:
A Lui sã fie slava în vecii vecilor! Amin (cf.
Ef. 3:21; 2 Pet. 3:18).

VIII. Urãri finale (4:19-22)

4:19-20. Priscila ºi Acuila, binecunos-
cuta familie care l-a învãþat pe Apolo în Efes
(cf. Fapte 18:2, 18, 26; Rom. 16:3; 1 Cor.
16:19), ºi credincioasa casã a lui Onisifor
(cf. 2 Tim. 1:16) au fost aleºi de Pavel ca sã
le adreseze un salut. Erast era un vechi tova-
rãº de-al lui Timotei (Fapte 19:22), ºi locali-
zarea lui ar fi probabil interesantã; acelaºi
lucru este adevãrat ºi pentru informaþiile
legate de Trofim (cf. Fapte 20:4; 21:29), un
efesenean.

4:21. Apelul din versetul 9 este repetat,
de data asta adãugându-se cuvintele înainte
de iarnã. Se poate ca Pavel sã fi dorit sã aibã
mantaua înainte ca vremea sã se rãceascã (v.
13), dar mult mai probabil este cã era pre-
ocupat de condiþiile de navigaþie pe Marea
Adriaticã în vremea iernii. Dintre cele patru
persoane care sunt enumerate în continuare,
Eubul ºi Pudens, Linus ºi Claudia, nu se
cunoaºte nimic. Deºi „toþi“ l-au pãrãsit pe
Pavel la prima sa apãrare, totuºi, în spiritul
iertãrii exprimate în versetul 16, Pavel nu a
întrerupt legãturile cu creºtinii romani. Salu-
tul este de la toþi fraþii.

4:22. Binecuvântarea de încheiere a lui
Pavel este îndreptatã întâi spre Timotei

(duhul tãu, sing.) ºi apoi spre ceilalþi cititori
(voi, pl.), demonstrând încã o datã cã episto-
la a fost destinatã sã fie cititã de mai mulþi
oameni (cf. 1 Tim. 6:21; Tit 3:15). Dacã
2 Timotei a fost scrisã în timpul celei de-a
doua perioade de detenþie a lui Pavel la
Roma, atunci acestea sunt ultimele cuvinte
care i-au supravieþuit apostolului.
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753

INTRODUCERE

Tit a fost un convertit neevreu (Gal. 2:3)
care a cãlãtorit ºi a slujit cu apostolul Pavel
(Gal. 2:1-3). Tit a lucrat ºi ca un emisar cre-
dincios pentru biserica plinã de frãmântãri din
Corint (2 Cor. 7:6-7; 8:6; 16).

Aproximativ în anul 63-64 d.H., la un
anumit interval de timp dupã ce l-au lãsat pe
Timotei în Efes, Pavel ºi Tit au cãlãtorit spre
Creta. Dupã o scurtã vizitã, Pavel l-a lãsat pe
Tit acolo pentru a ajuta bisericile din Creta
sã-ºi gãseascã conducãtori (Tit 1:5). Dupã
aceea apostolul a scris aceastã scrisoare ºi
i-a trimis-o lui Tit. Timpul ºi locul exact al
scrierii este necunoscut. (Vezi Introducerea
de la 1 Timotei unde se gãseºte un comen-
tariu mai detaliat privind autorii ºi data epis-
tolelor pastorale.)

Scopul epistolei cãtre Tit era de a-l
instrui cu privire la ceea ce trebuia sã facã
ºi sã înveþe în bisericile cretane. O temã
specialã a scrisorii este rolul harului în pro-
movarea faptelor bune printre oamenii lui
Dumnezeu (Tit 2:11-3:8).

Pavel spera sã i se alãture lui Tit din nou
în Nicopoli în perioada iernii (3:12), dar nu
se poate ºti dacã întâlnirea a avut loc. Ultima
menþiune a lui Pavel despre Tit (2 Tim. 4:10),
ne spune cã acesta se afla în Dalmaþia (fosta
Iugoslavie). Tradiþia spune cã mai târziu Tit
s-a întors în Creta ºi acolo a slujit tot restul
vieþii.

STRUCTURA CÃRÞII

I. Salutãri (1:1-4)
II. Calitãþile prezbiterilor (1:5-9)
III. Caracteristicile învãþãtorilor falºi 

(1:10-16)
IV. Comportamentul evlavios faþã de 

diferite grupuri (2:1-10)
A. Bãrbaþi bãtrâni (2:1-2)
B. Femei bãtrâne (2:3)
C. Femei tinere (2:4-5)
D. Tineri (2:6-8)

E. Sclavi (2:9-10)
V. Rolul harului în promovarea 

comportamentului evlavios (2:11-3:11)
A. Puterea educativã a harului 

(2:11-14)
B. Comportamentul binevoitor care 

rezultã din har (2:15-3:2)
C. Harul ca motivaþie a trãirii 

evlavioase (3:3-8)
D. Comportamentul contradictoriu cu 

harul (3:9-11)
VI. Instrucþiuni finale ºi urãri (3:12-15)

COMENTARIU

I. Salutãri (1:1-4)

1:1. Pavel a început prin a se identifica
pe sine însuºi ca rob al lui Dumnezeu. De
obicei, fãrã nici o îndoialã ca urmare a expe-
rienþei sale de pe drumul spre Damasc (Fapte
9:1-9), Pavel îºi spunea „rob al lui Hristos
Isus“. Numai aici el a folosit termenul „rob al
lui Dumnezeu“. Pe de altã parte, apostol al
lui Isus Hristos este o expresie standard.
Ambele titluri („rob“ ºi „apostol“) se concen-
treazã asupra celor douã preocupãri princi-
pale ale lui Pavel: credinþa aleºilor lui
Dumnezeu (cf. Rom. 8:33; Col. 3:12) ºi
cunoºtinþa adevãrului care este potrivit cu
evlavia (cf. 1 Tim. 2:4; 2 Tim. 2:25; 3:7,
„cunoºtinþa adevãrului care duce spre evla-
vie“, NIV). Dumnezeu îl folosea pe Pavel
pentru a chema oamenii la El (ex., 1 Tes.
1:2-10) ºi pentru a-i învãþa adevãrul care
conduce la trãirea evlavioasã (cf. 1 Tim. 6:3).
Cu alte cuvinte, obiectivul lucrãrii lui Pavel
era mântuirea ºi sfinþirea oamenilor lui
Dumnezeu.

1:2-3. În traducerea NIV prima parte a
acestui verset este „o credinþã ºi o cunoaº-
tere“ (menþionate deja în versetul 1) „care
se sprijinã pe nãdejdea vieþii veºnice“. „Se
sprijinã“ vine de la un singur cuvânt grecesc,
ºi anume epi. Este mai bine însã ca acest
cuvânt sã fie înþeles „cu privire la“. Astfel,
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gândul exprimat de Pavel aici ar fi cã toatã
lucrarea sa este „cu privire la“ viaþa veºnicã.
Aceastã nãdejde a fost fãgãduitã celor
aleºi mai înainte de veºnicii (2 Tim. 1:9) de
Dumnezeu, care nu poate sã mintã. Totuºi,
abia în zilele de pe urmã înþelesul deplin
al acestor cuvinte a ieºit la luminã în mesajul
pe care Dumnezeu i l-a dat lui Pavel sã îl
propovãduiascã. Fapt comun în epistolele
pastorale, apostolul s-a referit la Dumnezeu
cu titlul de Mântuitorul nostru (cf. 1 Tim.
1:1; 2:3; 4:10; Tit 2:10; 3:4). Obiectivul cen-
tral al lucrãrii lui Pavel a fost planul veºnic al
lui Dumnezeu de a-ªi rãscumpãra un popor
pentru Sine ºi nu planul restaurãrii structu-
rilor sociale sau a instituþiilor acestei lumi.  

1:4. Tit a fost destinatarul evident al
scrisorii, deºi aceastã epistolã, ca ºi 1 ºi
2 Timotei, a fost scrisã pentru a fi cititã în
public. Tit a fost numit adevãratul meu
copil, indicând astfel posibilitatea cã lui
Pavel i se datora convertirea lui Tit. Aceeaºi
expresie este folositã ºi cu privire la Timotei
(1 Tim. 1:2). Se poate însã ca termenul sã
denote a relaþie mentor-protejat, sau ambele
idei. Urarea har ºi pace de la Dumnezeu
Tatãl ºi de la Isus Hristos, Mântuitorul
nostru este tipicã (cf. 1 Tim. 1:2; 2 Tim. 1:2),
cu excepþia ultimului termen care a fost folo-
sit mai devreme (Tit 1:3) pentru Dumnezeu
Tatãl. Pavel a folosit în mod interschimbabil
termenul Mântuitor în epistola cãtre Tit
pentru primele douã Persoane ale Trinitãþii
(cf. 2:10 ºi 13; 3:4 ºi 6).

II. Calitãþile prezbiterilor (1:5-9)

1:5. Ca ºi în cazul lui Timotei la Efes
(1 Tim.1:3), Pavel l-a lãsat pe Tit sã asigure
conducerea bisericii din Creta, aflatã la înce-
puturile ei. Acum apostolul repetã instruc-
þiunile sale anterioare, atât pentru Tit cât ºi
pentru adunare. Expresia ce mai rãmâne de
rânduit s-a referit la organizarea bisericii
din Creta pentru a încheia lucrarea rãmasã
neterminatã datoritã faptului cã vizita lui
Pavel acolo a fost scurtã. Astfel, Tit trebuia
sã punã în rânduialã (lit. „în ordine“)
aceastã stare de lucruri prin numirea de
prezbiteri în fiecare cetate. Tit acþiona
acum ca un agent apostolic (cf. Fapte 14:23)
în absenþa lui Pavel. Autoritatea sa în bise-
rica din Creta era o extensie a autoritaþii lui
Pavel. O astfel de autoritate s-a încheiat la
sfârºitul Epocii Apostolice.

1:6. Ca ºi în 1 Timotei 3:2-7 Pavel a
enumerat cal i tã þ i le prezbi ter i lor (cf .

comentariilor de la 1 Tim. 3:1). Acolo lista
conþine cincisprezece caracteristici, aici
ºaptesprezece. Totuºi, ambele liste prezintã
în esenþã aceleaºi calitãþi: (1) prezbiterii tre-
buie sã fie fãrã prihanã (anenklçtos, „care
nu poate fi acuzat“). În 1 Timotei 3:10 Pavel
a folosit acelaºi cuvânt cu privire la diaconi,
în timp ce în 1 Timotei 3:2 el a folosit
anepilçmpton pentru a exprima aceeaºi idee
cu privire la prezbiteri. (2) Bãrbat al unei
singure neveste probabil cã înseamnã cã
prezbiterul trebuia sã fi fost cãsãtorit o
singurã datã (vezi comentariile de la 1 Tim.
3:2). (3) Prezbiterul trebuia sã îºi þinã toatã
casa sub control. Aceasta implicã nu numai
probleme de disciplinã (1 Tim. 3:4-5), dar
ºi o influenþã spiritualã pozitivã. Copiii lui
trebuiau sã fie credincioºi care sã nu fie
învinuiþi de destrãbãlare sau neascultare.
Apostolul a explicat de ce este importantã
aceastã cerinþã (1 Tim. 3:5).

1:7. Aici Pavel trece de la termenul
„presbiter” (presbyteros) la episcopul (epis-
kopos, în NIV apare „supraveghetor“, iar în
COR, în parantezã, apare „priveghetor“).
Pentru apostol cele douã cuvinte sunt în mod
clar interschimbabile, ele desemnând aceeaºi
funcþie în bisericã. Termenul „episcop“ este
la singular aici, dar desigur cã acest lucru nu
înseamnã cã într-o adunare trebuie sã fie un
singur episcop. Cuvântul este folosit aici
într-un sens general, Pavel afirmând cã
aceste calitãþi sunt cerute pentru toþi episco-
pii. Nevoia de a fi fãrã prihanã este o repetare
a afirmaþiei fãcute în versetul 6. Motivul
pentru care aceastã calitate este atât de
importantã este faptul cã un episcop slujeºte
ca ispravnic (administrator) numit de Dum-
nezeu. Orice ºtirbire adusã reputaþiei unui
conducãtor al unei biserici este o ºtirbire
adusã reputaþiei lui Dumnezeu. Apoi Pavel
reia lista începutã enumerând cinci vicii care
nu trebuie sã caracterizeze un episcop: (4) nu
încãpãþânat, adicã sã nu fie arogant ºi
egoist; (5) nici mânios (cf. Iac. 1:19-20);
(6) nici dedat la vin; (7) nici bãtãuº (cf.
1 Tim. 3:3 unde apar acest viciu ºi cel ante-
rior); (8) nici lacom de câºtig mârºav (cf.
comentariilor de la 1 Tim. 6:5).

1:8. Dacã versetul 7 enumerã caracte-
ristici negative care trebuie evitate, versetul 8
prezintã caracteristici pozitive care trebuie
însuºite. Prezbiterul trebuie sã fie (9) primi-
tor de oaspeþi (cf. 1 Tim. 3:2); (10) iubitor
de bine (cf. Ps. 15); (11) cumpãtat, sau tem-
perat ºi sensibil (sôphrona, cf. Gal. 5:23;
1 Tim. 3:2; Tit 2:2, 4); (12) drept (dikaion);
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(13) sfânt (ultimele douã sunt, împreunã cu a
fi fãrã prihanã, douã dintre caracteristicile pe
care Pavel însuºi le-a arãtat [cf. 1 Tes. 2:10],
dar niciuna nu este menþionatã în 1 Tim. 3);
ºi (14) înfrânat (în contrast cu viciile din Tit
1:7; cf. 1 Tim 4:7-8).

1:9. Un episcop nu trebuie numai sã
îndeplineascã standardele morale ºi spirituale
în viaþa lui personalã, ci el trebuie sã fie ºi un
om de încredere al Cuvântului. (15) El tre-
buie sã se þinã de Cuvântul adevãrat, care
este potrivit cu învãþãtura. Pentru a accen-
tua ideea în limba greacã expresia „potrivit
cu învãþãtura“ este situatã înainte de „sã þinã
de Cuvântul adevãrat“. În conformitate cu
ceea ce spune Pavel, un prezbiter este un con-
servator al adevãrului, adicã un om care tre-
buie sã înþeleagã adevãrul ºi sã îl þinã cu tãrie;
(16) sã sfãtuiascã în învãþãtura sãnãtoasã
învãþându-i ºi pe alþii adevãrul; (17) sã
înfrunte pe potrivnici. Pentru a fi potrivit
pentru slujba de prezbiter un bãrbat trebuie sã
poatã predica ºi explica adevãrul (cf. comen-
tariilor de la 1 Tim. 3:2).

III. Caracteristicile învãþãtorilor falºi
(1:10-16)

1:10. Menþionându-i pe cei care se opun
adevãrului, Pavel i-a prezentat pe aceºtia lui
Tit ºi i-a oferit sfaturi despre cum trebuie sã
se poarte cu ei. El a enumerat trei dintre
caracteristicile cele mai proeminente ale
acestora: sunt nesupuºi (cf. Iuda 8), flecari
ºi amãgitori. Toate aceste trei caracteristici
puteau fi întâlnite ºi la oponenþii lui Timotei
din Efes (cf. 1 Tim. 1:3-11; 6:3-10; 2 Tim.
1:14-18); dar în Creta Tit se confrunta cu un
element iudaic (cei tãiaþi împrejur, cf. Fapte
11:2; Gal. 2:12) în care aceste caracteristici
erau proeminente.

1:11. Acestor falºi învãþãtori trebuie sã
li se astupe gura datoritã prejudiciilor pe
care le aduceau familiilor din cadrul adunãrii
(cf. 2 Tim. 3:6). Fãrã îndoialã cã metoda pe
care trebuia sã o foloseascã Tit pentru a-i
reduce la tãcere era aceeaºi ca ºi cea a lui
Timotei: învãþãtorilor mincinoºi li se spunea
sã nu înveþe anumite lucruri sau vor fi exco-
municaþi (cf. 1 Tim. 1:3-4; 2 Tim. 3:5). Din
nou Pavel a condamnat motivaþia învãþãto-
rilor mincinoºi — ei erau interesaþi de un
câºtig urât (cf. comentariilor de la 1 Tim.
6:5).

1:12. Pentru a sublinia punctul sãu de
vedere, Pavel a citat din Epimenide, un poet
ºi filozof cretan din secolul VI î.H. care era
considerat un profet religios. Deºi citatul se

putea referi la o minciunã anume (viz., cã
Zeus era îngropat în Creta, o ofensã pentru
cei care credeau cã Zeus era încã viu), în
zilele lui Pavel acesta a devenit o zicãtoare,
care sublinia proasta reputaþie a cretanilor.
Cretanii erau atât de desconsideraþi de cãtre
alþii încât s-a inventat un verb, krçtizô, care
însemna „a minþi“. Sigur în adunarea din
Creta se aflau mulþi creºtini de calitate, dar
Pavel a fost foarte direct în afirmarea faptului
cã învãþãtorii mincinoºi aveau aceste tendinþe
cretane josnice.

1:13-14. Modul în care adunarea a
reacþionat faþã de folosirea directã a acestui
citat de cãtre Pavel nu este cunoscut, dar cu
siguranþã ideea de bazã nu le putea scãpa:
Mãrturia aceasta este adevãratã. Învãþã-
torii mininoºi se încadrau perfect în stereo-
tipul cretan. Astfel influenþa negativã trebuia
opritã, dacã era posibil, prin salvarea învãþã-
torilor mincinoºi. Tit trebuia sã îi mustre
aspru, ca sã fie sãnãtoºi (cf. 1 Tim. 1:10;
6:3-4) în credinþã. Scopul principal al disci-
plinãrii trebuie sã fie recuperarea celui care
greºeºte (Gal. 6:1; 2 Tes. 3:14-15). În acest
caz Pavel spera cã mustrarea severã a lui
Tit va fi suficientã pentru a-i aduce înapoi
pe cei care greºeau, astfel încât ei sã înce-
teze sã se þinã de basme evreieºti ºi de
porunci date de oameni care se întorc de la
adevãr.

1:15-16. „Poruncile“ din versetul 14, în
special în lumina influenþelor iudaice ºi,
posibil, ale celor gnostice, cuprindeau fãrã
îndoialã reguli ascetice cu privire la mâncare,
bãuturã ºi purificare (cf. Col. 2:20-23; 1 Tim.
4:1-5). Pavel a clarificat aceasta problemã
amintindu-le cititorilor sãi de învãþãtura
Domnului care spunea cã purificarea este
mai mult o problemã a interiorului decât a
exteriorului (cf. Marcu 7:15; Luca 11:39-41).
Nimic exterior nu poate sã întineze pe cineva
care este curat în fiinþa sa interioarã; dar
cineva care este necurat în interior întineazã
tot ceea ce atinge. Problema cu învãþãtorii
mincinoºi era cã în interiorul lor, în mintea
ºi cugetul lor ei erau necuraþi. Ca urmare,
deºi susþineau cã Îl cunosc ºi Îl urmeazã pe
Dumnezeu, faptele lor necurate dezvãluiau
faþa lor adevãratã (cf. 1 Ioan 2:4). Astfel inte-
riorul lor necurat se manifesta în exterior, ei
fiind o scârbã pentru Dumnezeu, nesupuºi
(cf. Tit 1:10) ºi netrebnici (adokimoi, „deza-
probaþi“, ,nevrednici“, GBV; cf. 1 Cor. 9:27)
pentru orice faptã bunã (cf. 2 Tim. 3:17).
Încã o datã Pavel face o legãturã între erorile
teologice ºi deficienþele morale.
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IV. Comportamentul evlavios faþã de 
diferite grupuri (2:1-10)

A. Bãrbaþi bãtrîni (2:1-2)
2:1. Revenind la instrucþiunile sale

pentru Tit, Pavel a fãcut un contrast puternic
cu învãþãtorii falºi despre care a vorbit pânã
aici. Tu este traducerea lui sy de, care ar
trebui exprimat prin mult mai puternicul
„dar tu…“. Tit trebuia sã înveþe în adunare
lucruri care se potrivesc cu învãþãtura
sãnãtoasã. Noþiunea de învãþãturã sãnãtoasã
este obiºnuitã în epistolele pastorale (cf.
1 Tim. 1:10; 6:3; 2 Tim. 1:13; 4:3; Tit 1:9, 13;
2:2). Tot aºa este ºi ideea cã un anumit mod
de comportament se potriveºte cu învãþãtura
sãnãtoasã ºi altele nu (cf. 1 Tim. 1:10; 6:3).
Victimele învãþãtorilor falºi (cf. Tit 1:16) nu
trãiau în armonie cu învãþãtura sãnãtoasã;
acum însã Pavel prezintã modurile adecvate
de comportament.

2:2. Pavel a vorbit despre mai multe
grupuri, primul fiind bãtrânii. Tit trebuia sã
îi înveþe sã-ºi manifeste caracteristicile ma-
turitãþii. Bãtrânii trebuie sã fie cumpãtaþi
(nçphalious; cf. 1 Tim. 3:2), vrednici de
cinste (semnous, „serioºi“, i.e., nu clovni) ºi
treji (sôphronas, „sã aibã autocontrol“, NIV,
cf. 1 Tim. 3:2; Tit 1:8; 2:4). Aceste semne
ale maturitãþii trebuie sã fie completate de
semnele evlaviei, cele trei virtuþi creºtine
centrale: credinþã… dragoste… rãbdare
(hypomonç). Aceasta din urmã pare sã fi
înlocuit virtutea care apãrea de obicei în
aceastã triadã, ºi anume „nãdejdea“, dar cele
douã sunt strâns legate (cf. Rom. 5:4; 15:4,
1 Tes. 1:3), în special pentru cei care au trãit
mult.

B. Femeile bãtrâne (2:3)
2:3. Tit trebuia de asemenea sã le înveþe

pe femeile în vârstã sã aibã o purtare
cuvincioasã, potrivitã cu învãþãtura sãnã-
toasã. Ele nu trebuiau sã fie clevetitoare (cf.
1 Tim. 3:11), nici dedate la vin (cf. 1 Tim.
3:8). Amândouã aceste lucruri erau posibi-
litãþi reale pentru femeile ale cãror familii au
crescut ºi care aveau prea mult timp liber la
dispoziþie (cf. 1 Tim. 5:13-14). Tit trebuia sã
le încurajeze pe aceste femei în vârstã sã se
preocupe de învãþarea femeilor tinere ce este
bine. Femeile mai tinere cu copii trebuiau sã
se concentreze mai întâi asupra caselor lor
(vezi Tit 2:4-5), dar femeile în vârstã ar face
bine sã îºi extindã influenþa în afara caselor
lor ºi sã dea din ceea ce au învãþat celor care

au de profitat cel mai mult de pe urma expe-
rienþei lor.

C. Femeile tinere (2:4-5)
2:4-5. Pavel precizeazã aici ce dorea el

sã spunã prin referirea sa generalã la „ce este
bine“ din versetul 3. Femeile în vârstã puteau
sã le ajute pe femeile mai tinere în cel puþin
ºapte aspecte, o listã care fãrã îndoialã
reprezintã concepþia apostolului despre prio-
ritãþile unei tinere soþii ºi a unei mame bune.
Aceastã listã subliniazã, în original, întâi
ceea ce ar trebui sã fie tinerele soþii ºi mame
ºi apoi, în al doilea rând, ce ar trebui sã facã.
Ele trebuie sã fie: (1) iubitoare de bãrbaþii
lor; (2) iubitoare de copii; (3) cumpãtate;
(4) cu viaþã curatã; (5) sã-ºi vadã de tre-
burile casei, adicã (cf. 1:8; 2:2), sã fie
„iubitoare de familie“ (oikourgous, lit. „sã
lucreze acasã“); (6) bune; (7) supuse bãr-
baþilor lor. Pavel scrie cã prin manifestarea
acestor calitãþi (agathas, „bun“), tinerele soþii
ºi mame creºtine vor câºtiga respectul celor
din afarã, evitând astfel vorbirile de rãu la
adresa Cuvântului lui Dumnezeu. Astãzi,
deºi adesea situaþia se prezintã exact invers,
soþiile ºi mamele creºtine pot fi sigure de
faptul cã Domnul va onora pe cei care preþu-
iesc ceea ce preþuieºte ºi El, ºi cã va apãra
atât Cuvântul Sãu cât ºi pe cei care sunt
credincioºi acestui Cuvânt.

D. Tinerii (2:6-8)
2:6. Tit trebuia de asemenea sã-i încu-

rajeze pe tineri sã practice autocontrolul, o
virtute la care mulþi bãrbaþi tineri sunt defi-
citari. Pavel a folosit o formã a cuvântului
tradus aici „cumpãtare“ pentru fiecare grup
de oameni (v. 2, 4, 5, 6). Diverse forme ale
acestui cuvânt sunt scoase în evidenþã în epis-
tolele pastorale, arãtând tuturor creºtinilor
importanþa moderaþiei, a bunului-simþ ºi a
stãpânirii de sine.

2:7-8. ªi Tit se încadra în rândurile
tinerilor, ºi astfel a primit câteva sfaturi
directe de la apostol. El trebuia sã se strã-
duiascã sã se „dea pe sine însuºi“ de pildã
(typos, „model“) pentru toþi (dar în mod
special pentru ceilalþi tineri) în orice lucrare
bunã (cf. 1 Tim. 4:15-16). În lucrarea sa
publicã de învãþare, Tit trebuia sã arate
curãþie („integritate“, NIV), vrednicie
(„seriozitate“, NIV, GBV), vorbire sãnã-
toasã ºi fãrã cusur („necondamnabilã“,
GBV). Pavel era tot timpul preocupat ca
potrivnicul („cei care se împotrivesc“ –
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NIV) sã nu primeascã muniþie pentru atacuri.
E mult mai bine, a spus apostolul, ca el sã
rãmânã de ruºine ºi sã nu poatã sã spunã
nimic rãu de noi. Oponenþii nu îºi vor înceta
atacurile, desigur, dar cel puþin ar putea sã
fie ruºinaþi de faptul cã trebuie sã inventeze
acuzaþii false.

E. Sclavii (2:9-10)
2:9-10. ªi sclavii, care reprezentau un

segment important din adunãrile secolului I,
erau responsabili sã-L onoreze pe Dumnezeu
prin vieþile lor (vezi comentariile de la 1 Tim.
6:1). Pavel a enumerat cinci calitãþi care tre-
buiau sã-i caracterizeze pe creºtinii care se
aflau în slujba altora. Tit trebuia sã îi înveþe
pe aceºtia: (1) sã fie supuºi stãpânilor lor;
(2) sã le fie pe plac în toate lucrurile; (3) sã
nu le întoarcã vorba; (4) sã nu fure nimic;
(5) sã dea dovadã de o desãvârºitã credin-
cioºie. Din punctul de vedere al lumii, un
sclav nu datora nici unul din lucrurile acestea
stãpânului sãu, dar din perspectiva creºtinã
situaþia era diferitã. Un sclav creºtin îl slu-
jeºte, de fapt, nu pe stãpânul sãu de pe pã-
mânt, ci pe Domnul Hristos, care la sfârºitul
lucrurilor îi va recompensa (Col. 3:23-24).
Între timp, el trebuie sã se fereascã sã aducã
ofense ºi sã se strãduiascã sã urmeze exem-
plul lui Hristos în fiecare aspect al vieþii
(cf. 1 Petru 2:18-25). Astfel, viaþa lui va fi o
„podoabã“ pentru „învãþãtura“ lui Dum-
nezeu, Mântuitorul nostru. Astfel Pavel
revine la tema acestei secþiuni (Tit 2:1-10):
comportamentul unui credincios trebuie sã
fie conform învãþãturii sãnãtoase.

V. Rolul harului în promovarea 
comportamentului evlavios 
(2:11-3:11)

A. Puterea educativã a harului(2:11-14)
2:11-12. Pavel a examinat afirmaþia cã

adevãrul lui Dumnezeu cere o trãire evla-
vioasã. Acum el îºi îndreaptã atenþia spre
examinarea aspectului central al adevãrului
lui Dumnezeu care cere o trãire evlavioasã:
harul. Cuvântul cãci (gar) sugereazã cã aici
se aflã baza teologicã a afirmaþiilor sale
precedente.

Atunci când este înþeleasã pe deplin,
evanghelia „harului“ lui Dumnezeu îi învaþã
pe creºtini cum sã trãiascã. Acest har a adus
mântuire pentru toþi oamenii, i.e., este
universal disponibil. În traducerea NIV (ºi în
COR) este scris cã harul lui Dumnezeu care

aduce mântuire pentru toþi oamenii a fost
arãtat, sugerând deci o apariþie universalã.
Întrebarea este dacã expresia „pentru toþi
oamenii“ se leagã de cuvântul „arãtat“ (ca ºi
în NIV) sau de adjectivul sôtçrios („care
aduce mântuire“). Din punct de vedere gra-
matical, ambele variante sunt posibile, dar
ultima se potriveºte mai bine ºi este corelatã
cu învãþãturile clare din 1 Timotei 2:4, 6;
4:10. În fiecare caz, referinþa la Dumnezeu
ca ºi Mântuitor (cf. 1 Tim. 2:3, 4:10; Tit 2:10)
l-a îndemnat pe Pavel sã afirme disponibili-
tatea universalã a mântuirii prin Hristos. Pe
de altã parte, a susþine înþelesul dedus din
NIV (în care ordinea este „harul lui Dum-
nezeu care aduce mântuire a fost arãtat pentru
toþi oamenii“) înseamnã a introduce o idee
contrarã atât Noului Testament cât ºi bunului
simþ, din moment ce e clar cã evanghelia nu
s-a „arãtat“ la toþi oamenii (decât dacã „toþi
oamenii“ înseamnã „toate categoriile de
oameni“ ºi nu fiecare persoanã în parte).
Mesajul harului lui Dumnezeu, atunci când
sunt vãzute toate implicaþiile sale, îi deter-
minã pe creºtini, din punct de vedere negativ,
„s-o rupã cu“ pãgânãtatea ºi cu poftele lu-
meºti (cf. Ev. 11:24-26), ºi, din punct de ve-
dere pozitiv, „sã trãiascã“ în veacul de acum
cu cumpãtare, dreptate ºi evlavie. Toate
instrucþiunile specifice date în Tit 2:1-10 se
pot încadra în aceste douã categorii de expri-
mare: una pozitivã ºi una negativã.

2:13-14. Evanghelia harului influenþeazã
comportamentul din prezent al unei persoane,
pe de o parte datoritã reflectãrii la favoarea
nemeritatã a lui Dumnezeu din trecut faþã
de ea (vezi pilda Domnului Isus din Mat.
18:23-35 unde apare dinamica acestui pro-
ces). De asemenea, evanghelia încurajeazã
o viaþã evlavioasã prin reflectarea asupra
viitorului. Creºtinii aºteaptã cu nerãbdare
fericita noastrã nãdejde ºi arãtarea slavei
marelui nostru Dumnezeu ºi Mântuitor
Isus Hristos (cf. 2 Tim. 4:8). Mai mult, este
de importanþã crucialã sã vezi cã Cel pe care
creºtinii aºteaptã sã Îl întâlneascã este Cel
care S-a dat pe Sine Însuºi ca sã ne rãs-
cumpere (lytrôsçtai, „elibereze prin plata
unui preþ“; cf. Luca 24:21; 1 Petru 1:18) din
orice fãrãdelege ºi sã-ªi curãþeascã un
norod care sã fie al Lui, plin de râvnã pen-
tru fapte bune. Formarea unui popor sfânt a
fost scopul Sãu atunci când a plãtit un preþ
atât de înspãimântãtor. De aceea, ºtiind tot
ceea ce a fãcut El ºi de ce a fãcut ceea ce a
fãcut, un creºtin care într-adevãr Îl iubeºte pe
Hristos ºi aºteaptã revenirea Sa va plãti orice
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preþ pentru a-ºi trãi viaþa în conformitate cu
voia Domnului sãu preaiubit, pentru ca sã
nu-L dezamãgeascã la întoarcerea Sa. Acesta
a fost gândul apostolului Ioan când a scris
despre nãdejdea arãtãrii lui Hristos: „Oricine
are nãdejdea aceasta în El se curãþeºte dupã
cum El este curat“ (1 Ioan 3:3). O înþelegere
completã a acestor lucruri conduce în mod
inexorabil la o trãire evlavioasã. În schimb,
o trãire neevlavioasã a unui creºtin este un
semn clar al faptului cã el, ori nu a înþeles
complet aceste lucruri, ori, de fapt, nu le
crede. 

B. Comportamentul binevoitor care rezultã 
din har (2:15-3:2)
2:15. Adresându-i-se din nou lui Tit,

Pavel i-a spus sã înveþe lucrurile acestea,
i.e., aspectele specifice ale comportamentului
evlavios prezentate în versetele 1-10 ºi la
care s-a referit mai neclar în ultima expresie
din versetul 14: „fapte bune“. Ca ºi lui
Timotei (ex., 1 Tim. 4:12; 2 Tim. 4:2), lui Tit
i s-a spus sã facã paºi hotãrâþi în lucrarea sa
publicã, încurajând pe cei care fãceau bine,
mustrându-i pe cei care trebuiau sã fie
corectaþi, nelãsându-se intimidat de nimeni.

3:1-2. O mare parte din lucrarea publicã
a oricãrui pastor este de a le reaminti oame-
nilor ceea ce ei ºtiu deja. Tit trebuia sã le
„aducã“ aminte creºtinilor din Creta sã fie
buni cetãþeni în cadrul comunitãþilor în care
trãiau, o virtute la care majoritatea cretanilor
erau deficitari. Deºi Pavel nu a repetat acest
lucru aici, pãrerea lui era cã aceastã purtare,
ca ºi cea a unui sclav creºtin, va înfrumuseþa
evanghelia ºi o va face atractivã pentru alþii
(cf. 2:10). Pavel a enumerat ºapte calitãþi
pe care trebuiau sã le aibã cetãþenii creºtini:
(1) sã fie supuºi stãpânirilor ºi dregãtori-
ilor; (2) sã-i asculte (cf. Rom. 13:1-7); (3) sã
fie gata sã facã orice lucru bun; (cf. Ef.
2:10; 2 Tim. 3:17); (4) sã nu vorbeascã de
rãu pe nimeni; (5) sã nu fie gata de ceartã,
ci (6) cumpãtaþi; ºi (7) plini de blândeþe
(„umilinþã“, NIV) faþã de toþi oamenii. Un
cetãþean creºtin trebuie sã aibã o influenþã
bunã asupra comunitãþii din orice punct de
vedere, demonstrând dragostea lui Hristos
printr-un comportament amabil ºi binevoitor.
Acesta este modul de viaþã care rezultã din
înþelegerea harului lui Dumnezeu. Cu alte
cuvinte, instrucþiunile din Tit 2:15-3:1-2
trebuie considerate exemple concrete al com-
portamentului cerut de la cel care înþelege
harul lui Dumnezeu (2:11-14).

C. Harul ca motivaþie a trãirii evlavioase 
(3:3-8)
3:3. Pavel nu a uitat niciodatã condiþia

pãcãtoasã din care el ºi cei care au fost con-
vertiþi prin propovãduirea sa au fost mântuiþi
(cf. 1 Cor. 6:9-11; Ef. 4:17-24; Col. 3:6-7) ºi
le-a amintit acest lucru încã o datã. Spre
deosebire de oamenii binevoitori ºi cu un
caracter asemãnãtor celui al lui Hristos, aºa
cum Pavel îi îndemna sã fie, ei au fost în
trecut exact opusul, fiind fãrã minte în loc
sã fie sensibili, neascultãtori în loc sã fie
supuºi, rãtãciþi ºi robiþi de tot felul de pofte
ºi de plãceri, în loc sã fie autodisciplinaþi ºi
gata pentru orice fapte bune. Departe de a fi
împãciuitori, amabili ºi umili, ei au fost
caracterizaþi de rãutate ºi pizmã, vrednici
„de a fi urâþi ºi urându-se“ unii pe alþii.
Acesta este modul grosolan de viaþã a oame-
nilor despãrþiþi de Dumnezeu. În timp ce o
spoialã de civilizaþie de cele mai multe ori
ascunde adevãrul trist, cea mai slabã fisurã în
suprafaþa societãþii descoperã realitatea din
spatele faþadei. Adevãrul dureros este cã,
despãrþiþi de Dumnezeu, oamenii degenereazã
într-o stare cu puþin deasupra animalelor care
se luptã pentru niºte oase.

3:4. Dar toate acestea s-au schimbat
când s-a arãtat bunãtatea lui Dumnezeu,
Mântuitorul nostru ºi dragostea Lui de
oameni (philanthrôpia). Contrastul este
uimitor. În versetul 3 omul este un actor, dar
în versetele 4-7 omul este beneficiarul, iar
Dumnezeu devine actorul. Dumnezeu a fãcut
tot ceea ce omul, cu toatã înþelepciunea lui,
nu a putut face pentru el. (Numirea lui
Dumnezeu drept Mântuitor este comentatã la
1 Tim. 1:1.)

3:5. Dumnezeu îi mântuieºte în harul Sãu
pe cei care cred, nu pentru cã în ei s-ar gãsi
vreo urmã de neprihãnire (cf. Rom. 3:21-24;
Ef. 2:8-9; 2 Tim. 1:9), ci pentru îndurarea
Lui. Cele trei cuvinte: „bunãtatea“, „dra-
gostea“ ºi „îndurarea“ (Tit 3:4-5), reprezintã
aspecte ale harului lui Dumnezeu. Mijloacele
duble ale harului prin care El a realizat mân-
tuirea sunt (1) „naºterea“ din nou despre care
se spune cã „spalã“ de murdãria pãcatului ºi
(2) înnoirea fãcutã de Duhul Sfânt (cf.
2 Cor. 5:17). Nu este fãcutã nici o menþiune
aici despre rolul credinþei în acest proces,
deoarece Pavel s-a ocupat în primul rând de
ceea ce a fãcut Dumnezeu, nu de reacþia
omului.

3:6-7. Dumnezeu a vãrsat din belºug
Duhul Sfânt în lume, prin Isus Hristos,
Mântuitorul nostru. Isus a fost Mijlocitorul
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Duhului (cf. Fapte 2:33). Limbajul evocã în
mod intenþionat imagini din ziua Cincize-
cimii (Fapte 2:17). Scopul lui Dumnezeu în
revãrsarea Duhul Sfânt era ca odatã socotiþi
neprihãniþi prin harul Lui, credincioºii sã
devinã în nãdejde moºtenitori ai vieþii
veºnice. Duhul Sfânt are un rol profund, aºa
cum aratã Noul Testament, în îndeplinirea
scopurilor pline de îndurare ale lui Dumnezeu
de a mântui (cf. Rom. 8:15-17; Gal. 4:6-7; Ef.
1:13-14). Ceea ce Dumnezeu a început prin
harul Sãu, va duce la bun sfârºit prin harul
Sãu, prin Duhul Sãu.

3:8. Expresia: adevãrat este cuvântul
acesta, atât de obiºnuitã în epistolele pas-
torale (cf. 1 Tim. 1:15; 3:1; 4:9; 2 Tim. 2:11),
reprezintã începutul întoarcerii lui Pavel la
adresarea directã. Pentru cã ceea ce a spus
este vrednic de crezare, Tit trebuie sã „spunã“
apãsat aceste lucruri, pentru a-i determina
pe ascultãtorii sãi sã aibã un comportament
evlavios. De douã ori Pavel l-a instruit pe Tit
mai înainte sã înveþe aceste lucruri în confor-
mitate cu învãþãtura sãnãtoasã (Tit 2:1, 15)
ºi acest îndemn este ultima repetiþie a ceea ce
este probabil ideea centralã a întregii scrisori.
Pavel era adânc preocupat de faptul ca oa-
menii lui Dumnezeu sã caute sã fie cei din-
tâi în fapte bune pentru cã este bine ºi de
folos pentru oameni. Tit trebuia sã îndemne
la fapte bune, pentru cã ele merg mânã în
mânã cu învãþãtura sãnãtoasã.

D. Comportamentul care nu este în 
conformitate cu harul (3:9-11)
3:9. Dacã învãþãtura sãnãtoasã este de

folos pentru toþi oamenii, întrebãrile
nebune, înºirãrile de neamuri, certuri ºi
ciorovãieli privitoare la Lege... sunt nefo-
lositoare ºi zadarnice. Aceastã temã se
repetã în epistolele pastorale (cf. 1 Tim. 1:4;
6:4; 2 Tim. 2:23; Tit 1:14). Tit trebuia sã se
„fereascã“ (lit., „sã se întoarcã de la“) de
aceste lucruri.

3:10-11. Cu privire la cei care erau
adepþii acestor lucruri inutile, exercitând
astfel o influenþã care ducea la dezbinare sau
avea alte efecte distructive asupra bisericii
(cf. 1:11), instrucþiunile date de Pavel lui Tit
erau foarte clare. El trebuia sã îi dea unei
astfel de persoane douã avertismente. Dacã
acestea nu aveau efect, el trebuia sã se
„depãrteze“ de cel ce a adus dezbinãri. Se
presupune cã, dacã douã avertizãri nu au adus
rezultate, acest lucru este un semn clar cã
persoana care face astfel de lucruri este un
stricat ºi pãcãtuieºte, de la sine fiind

osândit. Concepþiile lui Pavel exprimate aici
sunt similare cu învãþãturile Domnului Isus
(Mat. 18:15-17), atunci când a spus cã dupã
ce unui astfel de om i s-au dat trei ºanse de
a se pocãi ºi nu a rãspuns la ele, trebuie
îndepãrtat (dar cf. 2 Tes. 3:14-15).

VI. Instrucþiuni finale ºi urãri 
(3:12-15)

3:12. Ca de obicei, Pavel îºi încheie scri-
soarea cu câteva aluzii personale. Deºi nu
este cunoscut locul unde se afla Pavel când
a scris aceastã scrisoare, el plãnuia sã îºi
petreacã iarna la Nicopoli pe coasta gre-
ceascã a Mãrii Adriatice. Pavel l-a sfãtuit pe
Tit sã facã tot ce poate pentru a i se alãtura
acolo de îndatã ce Artema sau Tihic vor
sosi. Evident, Pavel a intenþionat sã trimitã o
persoanã sau douã pentru a-l înlocui pe Tit
în Creta. Despre Artema nu se ºtie nimic.
(Despre Tihic vezi comentariile de la 2 Tim.
4:12.)

3:13. Legiuitorul Zena nu mai este
menþionat niciunde în Noul Testament ºi nu
se ºtie nimic despre el, nici dacã era evreu
sau roman. Dar Apolo era un lucrãtor cunos-
cut. Instrucþiunile apostolului pãreau sã su-
gereze faptul cã atât Zena cât ºi Apolo se
aflau în Creta ºi cã Tit putea sã se asigure
cã nu duc lipsã de nimic din ce le trebuie
pentru cãlãtoria lor. Slujitorii lui Hristos
care sunt chemaþi sã cãlãtoreascã au primit
întotdeauna sprijin de la biserici (cf. 3 Ioan
6-8).

3:14. Unii au susþinut cã era posibil ca
creºtinii cretani sã manifeste unele trãsãturi
caracteristice oamenilor din Creta (cf. 1:12)
ºi sã fie astfel incapabili sã asigure ceea ce
era necesar pentru nevoile grabnice, cu atât
mai puþin sã fie utili altora. Acesta este pro-
babil înþelesul expresiei lui Pavel: sã nu stea
neroditori. În orice caz, Pavel a accentuat
necesitatea de a face fapte bune, nu pentru a
câºtiga mântuirea, ci pentru a-i sluji pe
ceilalþi ºi aici a punctat în mod repetat acest
lucru. El a exprimat aceleaºi gânduri ºi în
epistola trimisã adunãrii din Efes (Ef. 4:28).

3:15. Nu este cunoscut la cine se referã
expresia toþi cei ce sunt cu mine. Expresia
celor ce ne iubesc în credinþã îi excludea, în
mod evident, pe învãþãtorii mincinoºi care se
împotriveau lui Pavel. Urarea de încheiere,
harul sã fie cu voi cu toþi, este similarã
cu cea fãcutã atât în 1 cât ºi în 2 Timotei.
Pronumele la plural voi aratã faptul cã Pavel
ºtia cã se adreseazã mai multor cititori, nu
doar lui Tit.
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INTRODUCERE

Autenticitatea acestei epistole, cea mai
personalã dintre epistolele lui Pavel, nu a fost
pusã la îndoialã. John Knox a scris: „Auten-
ticitatea scrisorii este atât de bine stabilitã
încât nu sunt necesare discuþii“ (Philemon
among the Letters of Paul, p. 32).

Autorul. Dintre pãrinþii Bisericii, Ignatius,
Tertullian, Origen ºi Eusebius oferã dovezi
despre canonicitatea acestei scurte cãrþi. Ea
a fost inclusã de asemenea în canonul lui
Marcion ºi în fragmentul Muratorian.

De trei ori în aceastã epistolã autorul
se referã la sine însuºi cu numele de Pavel
(v. 1, 9, 19). Stilul ºi limbajul amintesc de
Pavel (cf. v. 4 cu Fil. 1:3-4). Pavel a folosit
în mod frecvent termenii „dragoste“ ºi „cre-
dinþã“ în introducerile la epistolele sale.
Aceste cuvinte se regãsesc ºi în Filimon 5.
Existã ºi o mare asemãnare cu Coloseni,
pentru cã ambele epistole îi menþioneazã pe
Arhip, Epafra, Dima ºi Luca (cf. Col. 4:10,
12, 14, 17).

Data ºi locul scrierii. Pavel a fost închis
când a scris Filimon (v. 1, 9). Aceastã epis-
tolã este deci inclusã în aºa numitele „epis-
tole din închisoare“ ºi a fost scrisã în timpul
primei lui întemniþãri din 61-63 d.Hr. Deoa-
rece Onisim l-a însoþit pe Tihic, care a dus
epistola la Colose, este evident cã cele douã
epistole au fost scrise aproape în acelaºi timp,
probabil în anul 62 d.Hr.

Destinatarul. Filimon a fost destinatarul.
Datoritã faptului cã avea sclavi ºi o casã mare
(suficient de mare pentru ca biserica localã sã
se adune acolo, v. 2), Filimon era un cetãþean
bogat al oraºului Colose. Cu toate cã nu se
ºtie când l-a auzit Filimon prima datã pe
Pavel, este evident faptul cã el era un con-
vertit al apostolului (v. 19b). Probabil cã cei
doi au devenit prieteni în timpul lucrãrii de
trei ani a lui Pavel la Efes (Fapte 19). Se
crede în general cã Apfia  (Filim. 2) era soþia

lui Filimon, iar Arhip era fiul lui, deºi acest
lucru nu se poate afirma în mod dogmatic.

Printre primii cititori ai epistolei se
numãrau ºi membrii „Bisericii din casa“ lui
Filimon (Filim. 2). Probabil cã Arhip era un
lucrãtor în aceastã bisericã, iar Filimon slujea
drept lucrãtor laic (v. 1-2; faceþi o comparaþie
între termenii „tovarãºul nostru de lucru“ ºi
„tovarãºul nostru de luptã“). Lightfoot su-
gereazã cã Arhip era un bãtrân al bisericii
sau avea o sarcinã misionarã, ambele lucrãri
având o importantã responsabilitate în bise-
ricã. Unii sugereazã cã Arhip ar fi fost pas-
torul bisericii. Este posibil ca el sã fi avut o
poziþie oficialã în Colose (Col. 4:17).

Ocazia ºi scopul. Ocazia scrierii este
aproape identicã cu povestea epistolei însãºi.
Onisim, un sclav al lui Filimon, a fugit, fu-
rând de la stãpânul sãu (Filim. 18). Drumurile
lui l-au dus în cele din urmã la Roma unde,
providenþa lui Dumnezeu l-a adus în contact
direct cu Pavel. Prin acest contact Pavel l-a
ajutat pe Onisim sã-L cunoascã pe Mântu-
itorul. Apoi Onisim i-a devenit util lui Pavel
(v. 12-13).

Dar Pavel ºi-a dat seama cã Onisim avea
o responsabilitate faþã de Filimon ºi trebuia
sã restituie ce a furat. Astfel Pavel a consi-
derat cã era drept sã-l trimitã pe Onisim
înapoi la Filimon. Tihic a primit responsabi-
litatea de a duce scrisoarea lui Pavel de la
Roma la coloseni, iar Onisim a cãlãtorit îm-
preunã cu el (Col. 4:7-9).

În aceastã Epistolã cãtre Filimon Pavel
i-a explicat situaþia lui ºi l-a rugat pe Filimon
sã-l trateze pe Onisim nu ca pe un sclav fu-
gar ºi ca pe un hoþ, ci ca pe un frate iubit în
Hristos (Filim. 15-16; cf. Col. 4:9). Proce-
dând aºa, apostolul ne dã informaþii despre
instituþia sclaviei din epoca apostolicã ºi des-
pre modul creºtin de abordare al ei. Reali-
tatea versetului din Galateni 3:28 devine
evidentã aici în Filimon: „nu mai este nici
rob, nici slobod… în Hristos Isus.“ Pavel mai
prezintã ºi un medalion strãlucit al adevãrului
evangheliei în cuvintele: „pune aceasta în
socoteala mea“ (Filim. 18).

FILIMON
Edwin C. Deibler
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STRUCTURA

I. Salutarea scrisorii (v. 1-7)
A. Scriitorul (v. 1a)
B. Cititorii (v. 1b-2)
C. Salutarea (v. 3)
D. Lauda (v. 4-7)

1. Mulþumirea (v. 4-5)
2. Rugãciunea (v. 6)
3. Mãrturia (v. 7)

II. Cuprinsul scrisorii (8-21)
A. Rugãmintea (v. 8-12, 17)

1. O rugãminte, nu o poruncã 
(v. 8)

2. O rugãminte în numele 
dragostei (v. 9)

3. O rugãminte pentru un fiu 
spiritual (v. 10-11)

4. O rugãminte din inimã (v. 12)
5. O rugãminte de la un partener 

(v. 17)
B. Relaþia (v. 13-16)

1. Relaþia prezentã de frate dintre 
Pavel ºi Onisim (v. 13)

2. Relaþia trecutã de frate dintre 
Pavel ºi Filimon (v. 14)

3. Relaþia viitoare de frate dintre 
Onisim ºi Filimon (v. 15-16)

C. Garanþia (v. 18-21)
1. Filimon sã transfere datoria lui 

Onisim asupra lui Pavel 
(v. 18-19a)

2. Filimon sã ia în considerare 
propria lui datorie faþã de Pavel 
(v. 19b)

3. Filimon sã-l învioreze pe Pavel 
(v. 20)

4. Filimon sã facã mai mult decât 
îi cere Pavel (v. 21)

III. Încheierea scrisorii (v. 22-25)
A. Mângâierea (v. 22)
B. Salutãri frãþeºti (v. 23-24)
C. Binecuvântarea (v. 25)

COMENTARIU

I. Salutarea scrisorii (v. 1-7)

A. Scriitorul (v. 1a)
V. 1a. Aceasta este singura dintre epis-

tolele lui Pavel în care el s-a referit la sine
însuºi în cadrul salutãrii spunând cã este
întemniþat al lui Isus Hristos. În ºapte
dintre epistolele sale el s-a numit pe sine
însuºi „un apostol“; în douã dintre ele (1 ºi
2 Tes.) el nu a folosit nici o denumire, iar în

trei epistole el s-a numit pe sine însuºi
„robul“ lui Hristos. 

Probabil Pavel a evitat sã foloseascã aici
termenul de apostol pentru el însuºi deoarece
aceastã epistolã este una a rugãminþii ºi a
cererii, nu a poruncilor care ar fi fãcut nece-
sarã amintirea autoritãþii sale apostolice.
Pavel era un deþinut al Imperiului Roman,
dar, de fapt, închiderea lui a fost cauzatã de
mãrturia lui despre Mântuitorul. Pavel s-a
numit pe sine însuºi „întemniþat pentru Isus
Hristos“ (v. 9). Epafra a fost „tovarãºul… de
temniþã“ a lui Pavel (v. 23).

Adãugarea cuvintelor ºi fratele Timotei
a întãrit simpatia ºi dragostea lui Pavel.
Numele lui Timotei a fost alãturat celui al lui
Pavel ºi în salutãrile din cinci epistole ale lui
Pavel (2 Cor., Fil., Col. 1 ºi 2 Tes.).

B. Cititorii (v. 1b-2)
V. 1b. Aproape tot ce se cunoaºte despre

Filimon în Noul Testament este descoperit
în cuvintele: cãtre prea iubitul Filimon,
tovarãºul nostru de lucru. El era iubit de
Pavel („prieten drag“ este sensul cuvântului
agapçtô, lit. „cel iubit“ sau „cel prea iubit“;
cf. v. 16); iar Pavel l-a considerat pe Filimon
la acelaºi nivel cu el, spunând cã este
„tovarãºul nostru de lucru“ (cf. pl. „tovarãºii
mei de lucru“ din v. 24). Filimon a fost un
creºtin bogat din epoca apostolicã în casa
cãruia se aduna biserica din Colose. „Tovarãº
de lucru“ nu sugereazã neapãrat faptul cã
Pavel ºi Filimon au lucrat împreunã; mai de-
grabã Filimon a lucrat ca sã zideascã biserica
din Colose în timp ce Pavel a slujit în
apropiere, la Efes (vezi „Destinatarul“ de la
Introducerea cãtre Filimon). Pavel s-a adre-
sat lui Filimon cu numele „frate“ în versetele
7 ºi 20.

V. 2. Sora Apfia era probabil soþia lui
Filimon. Probabil cã avea o poziþie semi-ofi-
cialã în biserica din casa lor. „Avea o mare
participare la deciziile din casã deoarece,
conform obiceiurilor vremii, ea avea res-
ponsabilitatea zilnicã pentru sclavi“ (Arthur
A. Rupprecht, „Filimon“ în The Expositor’s
Bible Commentary, 11:458).

Unii au susþinut cã Arhip, tovarãºul
nostru de luptã era fiul lui Filimon. Probabil
cã era pastor-misionar în Colose, pentru cã
Pavel a dat câteva instrucþiuni colosenilor pe
care ei sã le transmitã lui Arhip. Poate cã
Arhip, datoritã poziþiei lui, avea o influenþã
suplimentarã asupra lui Filimon.

Expresia: Biserica din casa ta putea
exercita de asemenea o presiune asupra lui
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Filimon de a da curs cererii lui Pavel. Dacã
Pavel nu ar fi inclus biserica în salutarea sa,
membrii ei ar fi putut bârfi atunci când l-au
vãzut pe Onisim întorcându-se acasã. Întâl-
nirea în case pentru închinare a fost o practicã
obiºnuitã pânã în anul 200 d.Hr. Abia din
secolul al treilea bisericile au început sã se
întruneascã în clãdiri separate. Bisericile din
case au fost menþionate de Pavel în Romani
16:5 ºi în Coloseni 4:15. Cuvintele „casa ta“
se pot referi, afirmã unii, la casa lui Arhip
(„ta“ este sing. sou), dar este mai bine sã con-
siderãm cã se referã la casa lui Filimon pen-
tru cã salutarea se adreseazã mai întâi lui.
Pronumele „tine“, „þie“, „tu“ în Filimon 4,
6-8, 10-12, 16, 18-21, 23 se referã evident
la Filimon. Pronumele este plural numai în
versetele 22 ºi 25.

C. Salutarea (v. 3) 
V. 3. Aceastã salutare — Har ºi pace de

la Dumnezeu, Tatãl nostru, ºi de la Dom-
nul Isus Hristos — salutarea obiºnuitã a lui
Pavel, este aproape identicã cu salutãrile din
ºase din epistolele sale (Rom., 1 ºi 2 Cor.,
Gal., Ef., Fil.); salutãrile lui Pavel din ºase
alte epistole diferã foarte puþin (Col. 1 ºi
2 Tes., 1 ºi 2 Tim. Tit). (Vezi tabelul „Intro-
ducerile epistolelor lui Pavel“ de la Rom.
1:1.)

Este important sã observãm ordinea
cuvintelor. Cuvântul „pace“ exprimã o stare
spiritualã care aratã o relaþie corespunzãtoare
dintre Dumnezeu ºi om; este efectul unei sin-
gure cauze: „harul“ lui Dumnezeu. Nu poate
exista pace fãrã har. Pacea cu Dumnezeu, o
problemã juridicã, vine prin credinþã (Rom.
5:1). Pacea lui Dumnezeu, o stare care se
experimenteazã, rezultã din lucrarea de um-
plere a credinciosului de cãtre Duhul Sfânt
(Ef. 5:18; Gal. 5:22-23). Pavel a încheiat scri-
soarea cu o rugãciune similarã referitoare
la „harul Domnului nostru Isus Hristos“
(Filim. 25).

D. Lauda (v. 4-7)
1. MULÞUMIREA (V. 4-5)

V. 4. Fiecare epistolã a lui Pavel cu ex-
cepþia celei cãtre Galateni include o mulþu-
mire în introducere. Acest lucru este conform
obiceiului corespondenþei în cercurile pãgâne
ºi creºtine din primul secol ºi includea ºi
mulþumiri în salutãri. Cuvintele: Mulþãmesc
totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte
ori îmi aduc aminte de tine în rugãciunile
mele sunt aproape similare cu cele folosite de

Pavel în celelalte epistole scrise din închi-
soare (vezi Ef. 1.15-16; Fil. 1:3-4; Col. 1:3-
4). Pavel le-a spus când aducea mulþumiri
(„totdeauna“), cui („Dumnezeului meu“) ºi
pentru cine („tine“, i.e., Filimon).

V. 5. De asemenea Pavel a spus de ce
(pentru cã am auzit despre credinþa pe
care o ai în Domnul Isus ºi dragostea faþã
de toþi sfinþii). Combinaþia dintre credinþa
în Hristos ºi dragostea pentru sfinþi a fost
realã ºi în cazul efesenilor (Ef. 1:5), a colose-
nilor (Col. 1:4) ºi a tesalonicenilor (1 Tes. 1:3;
2 Tes. 1:3).

Pavel auzise probabil despre credinþa lui
Filimon în Hristos ºi despre dragostea sa faþã
de sfinþi de la Onisim ºi de la Epafra. Cre-
dinþa lui Filimon în Hristos a produs dragoste
pentru toþi sfinþii. Deoarece Filimon i-a iubit
pe „toþi“ sfinþii, desigur cã-l va include ºi pe
Onisim, acum un sfânt, în dragostea lui!

2. RUGÃCIUNEA (V. 6)
V. 6. Dupã ce a lãudat credinþa ºi dra-

gostea lui Filimon (v. 5), Pavel a vorbit în
continuare despre credinþa lui Filimon (v. 6)
ºi despre dragostea sa (v. 7). Rugãciunea lui
Pavel a fost ca Filimon (a ta) sã arate prin
fapte credinþa lui (lit. , „sã fie activ în
pãrtãºie“, hç koinônia). Relaþia dintre a doua
propoziþie ºi prima este dificil de tradus. NIV
sugereazã cã a doua propoziþie este rezultatul
primei: care sã dea la ivealã tot binele ce se
face între noi în Hristos. Împãrtãºirea cre-
dinþei lui Filimon ar fi dus deci la o înþele-
gere mai bunã a binecuvântãrilor spirituale.
Dar NIV („astfel încât sã aveþi o înþelegere
deplinã a tuturor lucrurilor bune pe care le
avem în Hristos) traduce un singur cuvânt
grecesc, en („în“) prin expresia „astfel încât
sã aveþi“. Acest lucru aratã cã prima propozi-
þie rezultã din a doua. Pe mãsurã ce Filimon
primea o înþelegere tot mai mare a binecu-
vântãrilor lui în Hristos el devenea tot mai
activ în împãrtãºirea Lui. El urma sã-L mãr-
turiseascã pe Hristos în (i.e., în sfera) cadrul
înþelegerii mai bune a binecuvântãrilor Sale.
Pe mãsurã ce un credincios înþelege tot mai
bine tot ce are în Hristos cu atât este mai
doritor sã-L împãrtãºeascã pe Hristos altora.
Cuvântul tradus prin „înþelegere deplinã“
(NIV) este epignôsei, menþionat în rugãciu-
nile lui Pavel în toate epistolele scrise de el
din închisoare (Ef. 1:18; Fil. 1:9; Col. 1:9).

3. MÃRTURIA (V. 7)
V. 7. Dragostea lui Filimon (cf. v. 5, 9)

a produs bucurie ºi mângâiere lui Pavel
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pentru cã inimile sfinþilor au fost înviorate
prin Filimon. „Înviorate“ este cuvântul
folosit de Domnul în Matei 11:28: „Veniþi la
Mine toþi cei trudiþi ºi împovãraþi ºi Eu vã voi
da odihnã“ (anapausô, „Eu vã voi înviora“).
Filimon, fiind „înviorat“ spiritual de Hristos
îi putea înviora pe alþii. Cuvântul tradus
„inimile“ nu este cuvântul grecesc obiºnuit
kardia pentru inimã, ci este splanchna (lit.,
„pãrþile interioare ale trupului“). Emoþiile
proveneau din pãrþile interioare, dupã pãrerea
unor greci. Deci este un termen care aratã
emoþii profunde. Pavel l-a folosit din nou în
Filimon 12 ºi 20 (cf. Fil. 2:1).

II. Cuprinsul scrisorii (8-21)

A. Rugãmintea (v. 8-12, 17)
Apoi Pavel a vorbit despre sclavul fugar

Onisim. În toatã aceastã rugãminte cuvintele
apostolului sunt politicoase, dar au ºi o
nuanþã de autoritate ºi seriozitate. El a revelat
un adevãr dublu. Onisim era acum un fiu al
lui Pavel în credinþã (v. 10) ºi un frate al lui
Filimon (v. 16). Al doilea adevãr constituie
rãspunsul creºtin la oribila instituþie a
sclaviei. Onisim, aflat în cea mai de jos clasã
socialã a lumii romane, un sclav fãrã drepturi,
se afla pe acelaºi nivel spiritual cu stãpânul
sãu Filimon ºi cu importantul apostol.

1. O RUGÃMINTE, NU O PORUNCÃ (V. 8)
V. 8. De aceea introduce aplicaþia cu-

vintelor anterioare ale lui Pavel (v. 4-7).
Dragostea lui Filimon, demonstratã tuturor
sfinþilor, trebuie sã-l cuprindã acum în cercul
ei ºi pe Onisim. Ca apostol Pavel a spus: am
toatã slobozenia în Hristos sã-þi poruncesc
ce trebuie sã faci, dar s-a abþinut sã o facã.
Cuvântul „slobozenia“ este parrçsian, tradus
„încredere“ în Evrei (3:6; 10:35).

2. O RUGÃMINTE ÎN NUMELE 
DRAGOSTEI (V. 9)
V. 9. Aceastã rugãminte a lui Pavel era

în numele dragostei, probabil a dragostei lui
Filimon (cf. v. 5, 7). Primirea ºi iertarea lui
Onisim va fi o exprimare remarcabilã a dra-
gostei lui Filimon faþã de Onisim ºi faþã de
Pavel. Un alt motiv al îndeplinirii rugãminþii
lui Pavel a fost prezentat în cuvintele: aºa
cum sunt, bãtrânul Pavel; iar acum în-
temniþat pentru Hristos Isus (cf. v. 1). Ex-
presia „bãtrânul (presbytçs) Pavel“ înseamnã
cã Pavel avea autoritate (deoarece în acea
vreme bãtrânii erau consideraþi înþelepþi, deci

plini de autoritate), iar starea lui de întemniþat
bãtrân îl împiedica pe Pavel sã facã ceva pen-
tru Onisim. De asemenea, amintirea faptului
cã Pavel era închis ar fi putut trezi simpatia
lui Filimon. Astfel despãgubirea lui Filimon
de cãtre Onisim depinde în întregime de Fi-
limon. Afirmaþia lui Pavel despre bãtrâneþea
lui era în contrast cu Onisim, nu cu Filimon.

3. O RUGÃMINTE PENTRU UN FIU 
SPIRITUAL (V. 10-11)
V. 10. Verbul te rog (parakalô) a fost

repetat din versetul 9, cãpãtând astfel mai
multã forþã. Aceastã rugãminte a fost pentru
fiul lui Pavel (tou emou teknou, lit., „propriul
meu copil“), un termen afectuos pe care
Pavel l-a mai folosit numai cu referire la Ti-
motei  ºi Tit (1 Tim. 1:2; 2 Tim. 1:2; Tit 1:4).
Dupã ce a fugit de la stãpânul sãu, Onisim
s-a întâlnit cu Pavel în Roma. Condus de
Pavel la Mântuitorul, Onisim a devenit co-
pilul lui Pavel nãscut în lanþurile lui. Deoa-
rece sclavul a fost convertit în timp ce Pavel
se afla în închisoare, relaþia lor a fost proba-
bil ºi mai puternicã. Ce întâlnire trebuie sã
fi avut loc între un sclav ºi un deþinut! Dar
relaþia sclav-deþinut a devenit relaþia spiritu-
alã fiu-tatã. Pavel se considera tatãl celor pe
care îi câºtiga pentru Domnul (1 Cor. 4:15;
cf. 1 Tim. 1:2; 2 Tim. 1:2). O legãturã speci-
alã a afecþiunii creºtine existã între un cre-
dincios ºi persoana pe care Dumnezeu a
folosit-o ca sã-l aducã la Hristos.

În greacã (ºi în COR) cuvântul este ulti-
mul din Filimon 10, fapt care a avut scopul
de a înmuia inima lui Filimon.

V. 11. Onisim, un nume obiºnuit pentru
sclavi, înseamnã „folositor“. Dar acest sclav,
prin evadarea lui, a devenit opusul numelui
sãu. Nu a mai fost folositor stãpânului sãu.
Cuvintele dar care acum aratã schimbarea
rezultatã în urma naºterii lui din nou. El care
a fost nefolositor (achrçston) a devenit fo-
lositor (euchrçston) ºi þie ºi mie. „Cu alte
cuvinte, Pavel spune: «În trecut s-a dezis de
numele lui; acum îl va merita din plin»“
(Alfred Barry, „The Epistle to Philemon“ în
Ellicott’s Commentary on the Whole Bible,
4:273). Deci Onisim a fost de douã ori util,
pentru Pavel ºi pentru Filimon. Acest joc de
cuvinte foarte ingenios pe tema numelui
sclavului a consolidat fãrã îndoialã forþa
cererii apostolului.

4. O RUGÃMINTE DIN INIMÃ (V. 12)
V. 12. Pavel a trecut problema la Fili-

mon: Þi-l trimit înapoi. Filimon nu ar fi avut
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ocazia sã se gândeascã la cererea lui Pavel
înainte de a-l vedea pe Onisim. În schimb,
vãzând pe Onisim, stãpânul sclavului va fi
pus în situaþia de a lua o hotãrâre. Deoarece
acest sclav convertit era, aºa cum a scris
Pavel, inima apostolului (splanchna, „emo-
þii“; cf. 7, 20), cum ar fi putut Filimon sã-l
refuze pe prietenul sãu Pavel? Apostolul a
cunoscut desigur arta persuasiunii priete-
neºti! Acest verset sugereazã cã Onisim
însuºi a fost purtãtorul scrisorii.

5. O RUGÃMINTE DE LA UN PARTENER 
(V. 17)
V. 17. Înainte Pavel a scris cã rugãmin-

tea lui a fost „pentru“ Onisim (v. 10) ºi va
scrie cã Filimon îl va putea avea „pentru
veºnicie“ (v. 15). Dar Pavel nu ºi-a prezentat
explicit afirmaþia înainte de versetul 17:
primeºte-l.

Pentru cã Filimon l-a considerat pe Pavel
prieten („partener“, NIV), cu siguranþã cã-l
va primi pe Onisim ca pe Pavel însuºi.
Legãtura dintre apostol ºi stãpânul de sclavi
era legãtura care îi uneºte pe doi lucrãri ai
evangheliei. „Prieten“ este koinônon. Cuvân-
tul provine din koinonônia („comuniune sau
parteneriat“), folosit de Pavel în versetul 6.
Dacã Filimon l-ar fi respins pe Onisim, ar fi
fost ca ºi cum l-ar fi respins pe apostol, pri-
etenul sãu (v. 1), tovarãºul sãu de lucru (v. 1),
fratele (v. 7) ºi chiar partenerul sãu (v. 17).
Un astfel de lucru era desigur de neconceput.

B. Relaþia (v. 13-16)
1. RELAÞIA PREZENTÃ DE FRATE 

DINTRE PAVEL ªI ONISIM (V. 13)
V. 13. Preþuirea sclavului creºtin  de cãtre

Pavel l-a aºezat pe sclav pe picior de egalitate
cu Filimon. Dacã Onisim ar fi fost pãstrat de
Pavel — lucru pe care Pavel l-ar fi dorit —
Onisim ar fi slujit în locul (hyper) lui Fili-
mon. Ambii erau capabili sã-l ajute pe Pavel.
Fiind în lanþuri pentru Evanghelie, închis
pentru mãrturia lui Hristos (cf. „întemniþat“,
v. 1, 9), Pavel ar fi avut nevoie de ajutor. Dar
simþul datoriei era mai mare decât dorinþa lui.
ªtiind cã un sclav era proprietatea stãpânului
sãu, Pavel nu a avut altã variantã decât sã-l
trimitã înapoi. 

2. RELAÞIA TRECUTÃ DE FRATE DINTRE 
PAVEL ªI FILIMON (V. 14)
V. 14. Reþinerea unui sclav era posibilã

numai cu învoirea proprietarului sãu. Cu
toate cã Pavel l-ar fi putut convinge pe

Filimon sã-i permitã sã-l þinã pe Onisim la
Roma, el nu a dorit sã profite de pe urma
relaþiei lor. Pavel a preferat ca aceastã permi-
siune sã fie de bunã voie (hekousion, „vo-
luntarã“, folosit numai aici în NT). Nimeni
nu ºtie dacã Filimon l-a eliberat pe Onisim ºi
l-a trimis înapoi la Pavel sã-i fie de ajutor în
Roma, dar este o idee interesantã.

3. RELAÞIA VIITOARE DE FRATE DINTRE 
ONISIM ªI FILIMON (V. 15-16)
V. 15. Pierderea temporarã de cãtre

Filimon (pentru o vreme este lit., „pentru o
orã“) a acestui sclav a dus la înapoierea lui
pentru totdeauna. Unii sclavi fugari puteau
sta nedepistaþi în oraºele mari sau în zonele
izolate ºi nu se mai întorceau niciodatã la
stãpânii lor. Cuvintele pentru veºnicie, care
traduc, aiônion pot însemna fie permanent în
viaþa aceasta, fie pentru totdeauna în cer.

V. 16. De asemenea, Pavel a comparat
statutul lui Onisim de rob cu relaþia sa nouã
cu Filimon de frate prea iubit, considerând
astfel cã toþi aceºti trei oameni sunt egali.
Pavel l-a mai numit pe Onisim „fratele…
prea iubit“ în Coloseni 4:9. Sclavul îi era
drag lui Pavel, dar trebuia sã fie cu atât mai
drag lui Filimon (cf. Filim. 11, „va fi folosi-
tor ºi þie ºi mie“). Faptul cã Filimon îl va
primi mult mai pe sus decât pe un rob
sugereazã emanciparea (cf. v. 21). Pe de altã
parte, unii spun cã faptul cã Filimon l-a pri-
mit în chip firesc („ca pe un om“, NIV)
înseamnã cã relaþia stãpân-sclav a fost con-
tinuatã împreunã cu relaþia lor spiritualã nouã
în Domnul. Sau aceste expresii pot afirma
lucrul contrar, „în chip firesc“ referindu-se
la relaþia dintre douã persoane, nu la relaþia
stãpân-sclav.

(Comentariul v. 17 se gãseºte înainte de
cel de la v. 12.)

C. Garanþia (v. 18-21)
1. FILIMON SÃ TRANSFERE DATORIA 

LUI ONISIM ASUPRA LUI PAVEL 
(V. 18-19A)
V. 18. Cu toate cã Pavel nu a spus care a

fost paguba pe care a produs-o Onisim, ea se
referea probabil la o pierdere monetarã sufe-
ritã de Filimon. Probabil cã Onisim a furat
bani sau bunuri atunci când a fugit de la pro-
prietarul sãu, sau poate cã absenþa serviciilor
lui Onisim a provocat pierderi financiare.
Pavel nu l-a acuzat pe Onisim de o infracþi-
une, ci a scris doar: dacã þi-a produs-o vreo
pagubã sau îþi este dator cu ceva.
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Pavel i-a cerut lui Filimon sã punã în
socoteala sa (elloga, un termen contabil)
obligaþia financiarã a lui Onisim. Acest act de
generozitate se aseamãnã la o scarã mai micã
cu lucrarea substitutivã a lui Hristos pe cruce.
Aºa cum Onisim avea o datorie, ºi pãcãtoºii
au o datorie; ei trebuie sã plãteascã pentru
pãcatele lor împotriva lui Dumnezeu. Aºa
cum Pavel nu a participat deloc la vinovãþia
lui Onisim, ºi Hristos a fost fãrã pãcat, sepa-
rat de pãcãtoºi (Evr. 4:15; 7:25). ªi aºa cum
Pavel ºi-a asumat datoria lui Onisim, Hristos
a luat asupra Sa pãcatele omenirii (Is. 53:6;
Ioan 1:29; Evr. 7:27; 9:26, 28).

V. 19a. Pavel a afirmat cã a scris aceste
cuvinte cu mâna lui (cf. Gal. 6:11), obligân-
du-se astfel din punct de vedere legal sã-ºi
îndeplineascã promisiunea. Capacitatea lui de
a plãti se datora probabil darului trimis lui
din Filipi (cf. Fil. 4:14-19).

2. FILIMON SÃ IA ÎN CONSIDERARE 
PROPRIA LUI DATORIE FAÞÃ DE 
PAVEL (V. 19B)
V. 19b. Cuvintele tu însuþi te datorezi

mie sugereazã cã Filimon ar fi putut fi
câºtigat pentru Domnul de Pavel ºi astfel ar fi
avut o obligaþie faþã de el din punct de vedere
spiritual. Dacã a fost aºa, acest lucru consti-
tuie o dovadã suplimentarã cã Onisim ºi
Filimon se aflau pe acelaºi nivel spiritual;
ambii au fost conduºi spre Mântuitorul de cã-
tre apostol. O astfel de datorie putea acoperi
într-un sens obligaþiile lui Onisim. Cu toate
acestea Pavel a hotãrât sã nu apeleze la
aceastã obligaþie.

3. FILIMON SÃ-L ÎNVIOREZE PE PAVEL 
(V. 20)
V. 20. Primirea ºi restaurarea poziþiei lui

Onisim i-ar fi fãcut un „bine“ lui Pavel în
Domnul (cf. „în Domnul“, v. 16) ºi i-ar fi
„înviorat“ inima în Hristos. Cuvântul tradus
prin binele este grecescul onaimçn, care este
legat în mod evident de cuvântul „Onisim“.
Pavel a spus de fapt: „Lasã-mã sã gãsesc în
tine, aºa cum am gãsit în el, un adevãrat
Onisim.“ Cuvintele învioreazã (anapauson)
ºi „inimã“ (splanchna) amintesc de versetul
7. Filimon, care a împrospãtat inimile altor
sfinþi, nu putea sã nu facã acelaºi lucru în
cazul lui Pavel. 

4. FILIMON SÃ FACÃ MAI MULT DECÂT 
ÎI CERE PAVEL (V. 21)
V. 21. Pavel a fost sigur cã Filimon îi va

îndeplini rugãmintea. Cuvântul ascultarea

este mai puternic decât celelalte rugãminþi
ale lui Pavel mai pline de tact ºi mai puþin
directe. Pavel era de asemenea încrezãtor cã
Filimon va face chiar mai mult decât i s-a
cerut. Rugãmintea lui Pavel era ca Onisim sã
fie primit ºi iertat. Ce putea însemna „mai
mult“ decât atât? Probabil Pavel s-a gândit la
libertatea lui Onisim (cf. v. 16, „nu ca pe un
rob“). Sau s-a putut referi la trimiterea lui
Onisim de cãtre Filimon la Pavel; dar nu a
cerut apostolul acest lucru deja, deºi mai sub-
til (v. 13)? Dacã Onisim ar fi fost eliberat,
acest lucru ar fi arãtat efectul creºtinismului
asupra sclaviei prin recunoaºterea adevãrului
cã toþi suntem fraþi în Hristos.

III. Încheierea scrisorii (v. 22-25)

A. Mângâierea (v. 22)
V.22. Pavel a cerut apoi un lucru pentru

el: pregãteºte-mi un loc de gãzduire, pro-
babil în casa lui Filimon. O posibilã vizitã
a apostolului l-ar fi mângâiat pe Filimon ºi,
în acelaºi timp, l-ar fi determinat sã rãspun-
dã mai repede rugãminþii lui Pavel pentru
Onisim. „Un loc de gãzduire“ aratã cã Fili-
mon avea o stare financiarã bunã. Ca ºi
Pavel, numeroºi lucrãtori creºtini au fost
încurajaþi ºi sprijiniþi în lucrãrile lor de cãtre
astfel de oameni.

Pavel ºtia cã mulþi se rugau pentru eli-
berarea lui (cf. Fil. 1:25-26). (Cum se putea
ruga Filimon pentru eliberarea lui Pavel în
timp ce refuza eliberarea lui Onisim?)
Folosind pluralul vã ºi voastre, Pavel s-a
referit din nou la cei menþionaþi în Filimon
1-2: Filimon, Apfia, Arhip ºi toþi credincioºii
care erau cu ei.

B. Salutãri frãþeºti (v. 23-24)
V. 23-24. Cei care i-au trimis salutãri lui

Filimon sunt cinci din ºase oameni menþion-
aþi ºi în Coloseni 4:10-14, dar într-o altã
ordine: Epafra… Marcu, Aristarh, Dima,
Luca. În Coloseni Pavel a adãugat  ºi numele
lui „Isus, zis Iust“. În Coloseni 4:12-13 Pavel
l-a recomandat cãlduros pe Epafra, care în
Filimon 23 este numit tovarãºul meu de
temniþã în Hristos Isus.

C. Binecuvântarea (v. 25)
V. 25. Pavel ºi-a încheiat toate cele 13

epistole cu o binecuvântare alcãtuitã dintr-o
singurã propoziþie, similarã celei de aici:
Harul Domnului nostru Isus Hristos sã fie
cu duhul vostru! „Vouã“ se referã la cei din
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versetele 1-2. Aceºti credincioºi se bucurau
deja de harul care le-a adus mântuire, dar aici
ºi în versetul 3 dorinþa lui Pavel a fost ca ei sã
fie îmbrãcaþi în harul lui Dumnezeu care le dã
putere pentru viaþa de zi cu zi. „Duhul“ (cf.
„duhul vostru“ din binecuvântarea de la Gal.
6:18 ºi „duhul tãu“ din binecuvântarea de la 2
Tim. 4:22) se referã la eul spiritual interior al
omului. Cu cât de mult har a terminat Pavel
aceastã epistolã intimã!
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769

INTRODUCERE

Epistola cãtre Evrei este o parte bogatã a
canonului Noului Testament. Într-o manierã
unicã ea slãveºte persoana ºi lucrarea
Domnului Isus Hristos. Astfel, ea aduce o
contribuþie de o valoare imensã doctrinei
întrupãrii, morþii Sale substituitoare ºi a
preoþiei Sale. Printre alte adevãruri la care
epistola contribuie în mod efectiv sunt cele
care se referã la relaþia între Noul ºi Vechiul
Legãmânt, interpretarea Vechiului Testament
ºi viaþa de credinþã. Biserica ar fi într-adevãr
incalculabil mai sãracã fãrã învãþãtura acestei
cãrþi inspirate.

Însã, în pofida valorii sale incontestabile,
puþine lucruri se cunosc cu certitudine despre
ocazia scrierii, contextul scrierii ºi autorul ei.
Necunoaºterea acestor chestiuni nu influen-
þeazã în mod serios înþelegerea mesajului
epistolei. Acesta rãmâne etern ºi relevant
indiferent de circumstanþele invocate.

Data. Cercetând împrejurãrile în care a apã-
rut epistola, este bine sã ne întrebãm pentru
început când a fost scrisã. Data scrierii poate
fi fixatã în limite destul de rezonabile.
Epistola poate fi cu greu datatã mai târziu de
anul 95 d.Hr., deoarece era cunoscutã de
Clement din Roma, fiind citatã de el în
1 Clement. În plus ea poate fi datatã cu greu
ºi dupã anul 70 d.Hr., pentru cã nu conþine
nici o referire la distrugerea Templului din
Ierusalim. Dacã acest eveniment s-ar fi
întâmplat deja, el ar fi constituit un argument
definitiv la îndemâna autorului ca sã pledeze
pentru încetarea sistemului jertfelor. El pri-
veºte însã acest sistem ca fiind încã opera-
þional (cf. 8:4, 13; 9:6-9; 10:1-3).

Nu este nevoie sã considerãm 2:3 o
referire la a doua generaþie de creºtini, ºi
atunci epistola a fost evident scrisã în timpul
vieþii lui Timotei, pe care autorul îl cunoºtea
(13:23). Dacã autorul nu este Pavel (ºi, pri-
vind în ansamblu, aºa se pare; vezi discuþia
urmãtoare referitoare la Autorul epistolei),
atunci 13:23 poate sugera faptul cã el murise

deja. Altfel, era de aºteptat ca Timotei sã se
întâlneascã cu Pavel dupã eliberarea sa din
închisoare. Punând în balanþã aceste consi-
deraþii, o datã în jurul anilor 68 sau 69 d.Hr.
pare cea mai potrivitã.

Autorul. Multe nume au fost vehiculate în
legãturã cu autorul Epistolei cãtre Evrei, dar
aceastã problemã a rãmas nerezolvatã.
Tradiþia cã autorul ar fi Pavel este foarte
veche ºi n-a fost niciodatã respinsã în mod
decisiv. Din timpul lui Pantaenus (care a
murit în jurul anului 190 d.Hr.) se susþinea în
Alexandria cã, într-un anume sens, epistola
era paulinã. Clement din Alexandria credea
cã Pavel a scris originalul în ebraicã ºi cã
Luca a tradus-o în greceºte.

Origen s-a îndoit cã Pavel era autorul,
datoritã stilului, dar n-a dorit sã strice aceastã
tradiþie. Într-o afirmaþie celebrã, el a afirmat
cã doar Dumnezeu ºtie cine a scris cartea.

Credinþa cã Pavel a scris Epistola cãtre
Evrei a fost rãspânditã pânã mai târziu cu
precãdere în Est. Jerome ºi Augustin par sã
fie responsabili de popularizarea ei în Vest. În
timpurile moderne este rãspânditã pãrerea cã
stilul ºi caracteristicile interne ale Epistolei
cãtre Evrei îl exclud pe Pavel ca autor al cãr-
þii. Dar argumentele clãdite pe aceste consi-
deraþii sunt ºi ele foarte subiective ºi au fost
folosite sã susþinã afirmaþii care cu greu pot fi
susþinute. Ceea ce se admite însã este faptul
cã, atunci când epistola este cititã în greacã ºi
comparatã cu epistolele cunoscute ca fiind
ale lui Pavel, impresia generalã este cã aici se
întâlneºte un mod spiritual de a gândi care în
mod clar i se potriveºte lui Pavel, dar care
diferã totuºi în câteva aspecte mai subtile.
Aceastã impresie subiectivã n-ar fi prevalat
dacã tradiþia Bisericii Primare l-ar fi men-
þionat doar pe Pavel ca autor.

De fapt, un alt nume vehiculat încã de
timpuriu a fost cel al fostului partener de
misiune a lui Pavel, Barnaba. Aceastã tradiþie
a apãrut mai întâi în Vest, la Tertulian (aprox.
160/170 – 215/220). Într-un pasaj polemic el
citeazã din Epistola cãtre Evrei ºi spune cã
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citatul este dintr-o Epistolã a lui Barnaba.
Mai mult, el nu spune cã aceasta era pãrerea
lui, ci afirmaþia lui presupune cã acesta era
un fapt cunoscut de cititorii sãi. Punctul de
vedere cã Barnaba ar fi autorul Epistolei cãtre
Evrei a fost însuºit mai târziu ºi de Jerome ºi
a reapãrut la Grigorie din Elvira ºi Filaster,
amândoi scriitori din secolul al patrulea.
Existã un motiv pentru a crede acest lucru,
fiindcã în vechiul catalog al cãrþilor canonice
din manuscrisul numit Codex Claremontanus
Epistola cãtre Evrei apare sub numele de
Epistola lui Barnaba.

Dovada aceasta nu este prea rãspânditã,
dar poate este semnificativ faptul cã ea vine
din Vest. Singura referire de ordin geografic
în Epistola cãtre Evrei este cea la Italia
(13:24) ºi, dacã tradiþia despre Barnaba este
adevãratã, atunci nu este surprinzãtor faptul
cã ea provine din aceastã parte a lumii. Cu
alte cuvinte, Barnaba pare sã fie cel care
împlineºte condiþiile pentru a fi considerat
autorul acestei epistole. Deoarece el a fost
levit (Fapte 4:36), interesul faþã de sistemul
levitic, aºa cum se observã cã are autorul
Epistolei cãtre Evrei, ar fi normal. Pentru cã
a avut legãturi apropiate cu Pavel, asemã-
narea epistolei cu modul de a gândi a lui
Pavel ar fi normalã. De altfel, Timotei s-a
convertit în timpul primei cãlãtorii misionare
a lui Pavel (Fapte 16:1-3) ºi este mai mult
decât probabil cã ºi Barnaba îl cunoºtea.
Dacã Pavel era mort la data scrierii Epistolei
cãtre Evrei, n-ar fi fost surprinzãtor ca
Timotei sã se întâlneascã cu cel care-l
însoþise pe Pavel în prima cãlãtorie (Evr.
13:23). Ruptura între Pavel ºi Barnaba (Fapte
15:37-39) se remediase de mult ºi mai târziu
Pavel avea sã vorbeascã cu cãldurã despre
vãrul lui Barnaba, Marcu (cf. Col. 4:10;
2 Tim. 4:11).

Desigur, aºa cum nu se poate dovedi cã
Pavel nu este autorul epistolei, nu se poate
dovedi nici cã Barnaba este autorul ei. Dar
aceastã alternativã sugeratã prezintã mai mult
interes decât altele. Printre aceste alternative
pot fi menþionate nume vehiculate la un
moment sau altul — cum ar fi Clement din
Roma, Luca, Silvan, Filip evanghelistul,
Priscila ºi Apolo — ca posibili autori ai epis-
tolei. Apolo a fost preferat drept autor de unii
dintre cercetãtorii moderni. Sugerarea acestui
nume îi este adesea atribuitã lui Martin
Luther. Dar dovezile sunt neconcludente ºi
pãrerea aceasta nu beneficiazã de sprijinul
tradiþiei, aºa cum beneficiazã alternativa cã
autorul este Barnaba. Aceastã variantã pare

sã fie cea mai echilibratã. Dacã epistola a
fost scrisã într-adevãr de Barnaba, atunci se
poate susþine originea ei apostolicã, pentru  cã
Barnaba a fost numit apostol (Fapte 14:4,
14). În orice caz, autoritatea divinã a epistolei
este evidentã.

Cadrul ºi destinatarii. Identitatea cititorilor
cãrora le este adresatã epistola, ca ºi autorul,
este necunoscutã. Fãrã îndoialã, destinatarii
fãceau parte dintr-o anume comunitate. Acest
lucru este evident din mai multe motive.
Cititorii au deja o istorie ºi scriitorul se referã
la „zilele de la început“ (Evr. 10:32-34);  el
ºtia despre generozitatea lor, trecutã ºi pre-
zentã, faþã de alþi creºtini (6:10); ºi era la
curent ºi cu starea lor spiritualã prezentã
(5:11-14). De altminteri, autorul are o legã-
turã clarã cu ei ºi ºi-a exprimat intenþia de
a-i vizita, poate împreunã cu Timotei (13:19,
23). De asemenea, el le-a cerut sã se roage
pentru el (13:18).

Este foarte posibi l ca dest inatar i i
epistolei sã fi fost în primul rând evrei. Deºi
acest lucru poate fi pus la îndoialã, conþinutul
epistolei este în favoarea acestui argument.
Desigur, titlul vechi „cãtre Evrei“ poate fi
doar o ipotezã, dar este unul natural. Orice
s-ar putea spune despre destinatari neevrei,
rãmâne un fapt cert cã accentul puternic pus
de autor pe prototipurile evreieºti ºi serioasa
polemicã împotriva permanenþei sistemului
levitic se explicã mai bine dacã destinatarii
erau predominant evrei ºi înclinaþi spre
vechea lor credinþã. Apelurile repetate ºi
accentuate la autoritatea Scripturii Vechiului
Testament erau mult mai convenabile citito-
rilor care au fost educaþi de ea.

Nu se poate stabili în mod clar unde se
aflau destinatarii epistolei. Punctul de vedere
conform cãruia Apolo ar fi scris epistola
bisericilor din valea Licus (acolo unde era sit-
uat Colose), sau celor din Corint nu este inde-
pendent de discuþia despre cine este autorul.
Teza cã destinatarii formau o enclavã a
evreilor creºtini în interiorul bisericii din
Roma a avut adepþii ei. Dar, în afarã de
expresia „cei din Italia“, nimic nu sugereazã
cã destinatarii s-ar fi aflat în Roma. Cei
care-l considerã pe Barnaba autorul epistolei
cred cã destinatarii sunt cei din Cipru, pentru
cã Barnaba era cipriot. Dar nici una dintre
aceste propuneri nu este convingãtoare.

Opinia cã epistola a avut o destinaþie
palestinianã a fost întãritã recent de obser-
vaþia cã polemica autorului poate fi explicatã
mai bine dacã ea a fost îndreptatã împotriva
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unei forme de iudaism sectant, aºa cum era
cel descoperit la Qumran. Multe din compa-
raþiile prezentate sunt interesante ºi impresio-
nante ºi ele vor fi menþionate în comentariul
care urmeazã. În mod deosebit, putem con-
sidera cã preocuparea autorului de a arãta
cã experienþa rãtãcirii în pustie a vechiului
Israel a fost un timp al necredinþei ºi eºecului
a fost îndreptatã spre un segment sectar ca cel
de la Qumran, care idealiza aceastã cãlãtorie
în pustie. Deºi nu toþi sunt convinºi de aceste
date care susþin legãtura dintre Epistola cãtre
Evrei ºi modul sectar de a gândi, ele con-
solideazã punctul de vedere cã destinatarii
epistolei se aflau în Israel.

Dar ºi cu acest punct de vedere sunt
probleme, la fel ca ºi cu celelalte. De exem-
plu, referirea la cititorii care au primit
cunoaºterea lor despre Domnul de la cei care
L-au auzit personal (2:3), sunã mai natural
pentru cititorii aflaþi pe un câmp de misiune.
În Israel, ºi în special în Ierusalim, mulþi
dintre cititori poate cã L-au auzit personal pe
Hristos. În plus, referirea la generozitatea
cititorilor faþã de cei sãraci (6:10) nu pare
sã se potriveascã cu situaþia din Ierusalim,
pentru cã aici în ultima vreme sãrãcia fusese
prevalentã (Fapte 11:27-29; Gal. 2:10). Dacã
afirmaþia din Epistola cãtre Evrei 12:4
înseamnã cã nu a avut loc nici un fel de
martiraj în comunitatea cãreia i se adresa
autorul, atunci este exclus ca destinatarii sã
se fi aflat în Israel, sau cel puþin în Ierusa-
lim. Dar poate cã scriitorul voia doar sã
spunã cã oamenii cãrora li se adresa n-au avut
încã parte de un asemenea sacrificiu.

Dacã Barnaba este autorul epistolei, un
loc care ar îndeplini toate cerinþele este
vechea cetate libianã Cirene, din nordul
Africii. Cirene a fost fondatã ca o colonie
greceascã în jurul anului 630 î.Hr., dar în
perioada romanã a avut o comunitate evre-
iascã considerabilã ºi influentã. Originile
creºtinismului de aici par sã fie foarte tim-
purii, pentru cã biserica din Antiohia sirianã
a fost înfiinþatã de misionari din Cipru ºi
Cirene (Fapte 11:20). Legãtura între Cipru
ºi Cirene în acest context este interesantã
datoritã originii cipriote a lui Barnaba. Doi
dintre oamenii care au slujit mai târziu îm-
preunã cu Barnaba în biserica din Antiohia
au fost „Simon numit Niger“ ºi „Luciu din
Cirena“ (Fapte 13:1). Cum celãlalt nume al
lui Simon, Niger, însemnã „negru“, trebuie
cã el era tot din nordul Africii, la fel cum era
ºi Luciu. Nu se ºtie dacã acest Simon era
acelaºi cu cel care a dus crucea lui Isus (Luca

23:26), dar ºi acela era din Cirena. Acest din
urmã Simon a avut doi fii, Alexandru ºi Ruf
(Mar. 15:21), cunoscuþi bisericii din Roma,
dacã acolo a fost publicatã mai întâi aceastã
Evanghelie. În orice caz, contactul între
creºtinii din cetatea libianã Cirena ºi creºtinii
din Roma este foarte probabil. Aceasta ar
putea explica referirea la Italia din Epistola
cãtre Evrei 13:24.

Dacã se acordã o asemenea importanþã
comparaþiilor cu un anumit tip de sectarism
iudaic din pustie, atunci faptul cã oraºul
Cirena este situat la marginea unui deºert,
unde nomadismul este un mod de viaþã, poate
fi un lucru important. Folosirea de cãtre autor
a cuvântului grecesc oikoumenç (tradus
„lume“ în 1:6 ºi 2:5) ar fi avut o semnificaþie
specialã în Cirena. Cuvântul era folosit în
mod obiºnuit pentru a indica Imperiul Ro-
man, iar graniþele lumii (oikoumenç) romane
spre sud nu erau departe de Cirena. Deoarece
este puþin probabil ca impulsul de a se retrage
din viaþa urbanã ºi din corupta societate
evreieascã sã fi existat numai în Israel, nu
ar fi deloc surprinzãtor ca unele enclave din
deºert ale unor sectari sã fi existat ºi în
pustiul de lângã Cirena. Faptul cã o sectã
asceticã evreiascã îºi avea reºedinþa pe malu-
rile unui lac de lângã Alexandria, în Egipt,
este cunoscut de la Philo.

Ca o concluzie, cel mai plauzibil cadru
pentru Epistola cãtre Evrei este o bisericã
creºtinã, unde membrii erau în majoritate
evrei, într-o cetate aºa cum era Cirena. Dato-
ritã presiunilor repetate din partea confraþilor
iudei necredincioºi, ei au fost ispitiþi sã
pãrãseascã credinþa creºtinã ºi sã se întoarcã
la credinþa lor ancestralã. Dacã forma acestei
credinþe care-i atrãgea în mod aparte era un
sectarism similar cu cel cunoscut la Qumran,
atunci multe dintre apelurile acestui autor,
aºa cum va arãta acest comentariu, par perti-
nente. Tentaþia de a te sustrage din viaþa
civilizatã pentru a trãi în deºert este desigur
tentaþia pe care Epistola cãtre Evrei ar con-
tracara-o foarte bine.

Destinul Domnului Isus este sã stãpâ-
neascã acel oikoumenç (2:5), iar cei care Îl
vor urma vor stãpâni împreunã cu El (cf.
12:28). De aceea era obligaþia lor sã þinã cu
tãrie la credinþa lor creºtinã.

În finalul acestei analize trebuie spus
cã stabilirea cu exactitate a destinatarilor
epistolei este la fel de puþin importantã ca
ºi identitatea autorului ei. Indiferent de
cine a fost scrisã, sau cui a fost trimisã,
Biserica Creºtinã de-a lungul veacurilor a
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considerat-o, pe bunã dreptate, un mesaj pu-
ternic, relevant, venit de la Dumnezeu, care
a vorbit în mod decisiv prin Fiul Sãu.

STRUCTURA CÃRÞII

I. Prologul (1:1-4)
II. Partea I: Fiul lui Dumnezeu — Rege 

(1:5-4:16)
A. Fiul-Rege înãlþat (1:5-14)
B. Primul avertisment (2:1-4)
C. Fiul-Rege, Cãpetenia desãvârºitã 

(2:5-18)
1. Destinul Cãpeteniei (2:5-9)
2. Legãtura Cãpeteniei cu urmaºii 

Sãi (2:10-18)
D. Al doilea avertisment (cap. 3-4)

1. Chemarea la credincioºie (3:1-6)
2. Avertisment pe baza eºecului 

Israelului (3:7-4:11)
3. Cuvântul lui Dumnezeu ºi tronul 

harului (4:12-16)
III. Partea II: Fiul lui Dumnezeu — Preot 

(cap. 5-10)
A. Introducere: Preotul potrivit 

(5:1-10)
1. Cerinþele generale pentru un 

mare preot (5:1-4)
2. Chemarea Fiului la preoþie 

(5:5-10)
B. Al treilea avertisment (5:11-6:20)

1. Problema imaturitãþii (5:11-14)
2. Soluþia problemei (6:1-3)
3. Alternativa la progres (6:4-8)
4. Încurajarea de încheiere (6:9-20)

C. Un Preot mai mare ºi o slujbã mai 
mare (7:1-10:18)
1. Un Preot mai bun (cap. 7)

a. Mãreþia lui Melhisedec 
(7:1-10)

b. Noua preoþie a suprimat-o pe 
cea veche (7:11-19)

c. Superioritatea noului Preot 
(7:20-28)

2. O slujbã mai bunã (8:1-10:18)
a. Prezentarea slujbei mai bune 

(8:1-6)
b. Un legãmânt mai bun 

(8:7-9:15)
c. O jertfã mai bunã (9:16-28)
d. Efectul mai bun al noii preoþii 

(10:1-18)
D. Al patrulea avertisment (10:19-39)

1. Mustrarea principalã (10:19-25)
2. Avertismentul înnoit (10:26-31)
3. Încurajarea înnoitã (10:32-39)

IV. Partea III: Reacþia credinþei (cap. 11-12)
A. Viaþa de credinþã (cap. 11)

1. Prologul (11:1-3)
2. Acceptarea divinã a credinþei 

(11:4-16)
3. Experienþe diverse ale credinþei 

(11:17-40)
B. Avertismentul final (cap. 12)

1. Mustrarea introductivã (12:1-2)
2. Lucrurile nu sunt atât de rele 

precum par 
(12:3-11)

3. Chemarea la înnoirea vitalitãþii 
spirituale (12:12-17)

4. Avertismentul final propriu-zis 
(12:18-29)

V. Epilogul (cap. 13)

COMENTARIUL

I. Prologul (1:1-4)

Într-un paragraf de deschidere construit
magnific, scriitorul le prezintã imediat citi-
torilor mãreþia Domnului Isus Hristos. Fiul,
se spune, este prin excelenþã mijlocul reve-
laþiei divine. Pentru susþinerea acestui fapt, El
este pus în contrast cu vechii profeþi ºi cu
îngerii.

1:1-2a. Afirmaþia centralã a prologului
este fãcutã aici. Deºi Dumnezeu s-a revelat
în vechime în mod variat (polymçros kai po-
lytropôs, lit., „prin mijloace variate ºi în mul-
te chipuri“), revelaþia profeticã a Vechiului
Testament a ajuns acum la apogeu prin Fiul
lui Dumnezeu. Oricât de respectuos ar fi
privit cititorii la vechea revelaþie, scriitorul
lasã sã se înþeleagã cã ei trebuie acum sã
asculte mai mult de Fiul.

1:2b-4. Într-o serie de propoziþii subor-
donate, care în greacã sunt parte a unei sin-
gure fraze, autorul le prezintã mãreþia Fiului.
Structura unitarã a acestei fraze pe care o
prezintã autorul în greacã este mai puþin
vizibilã în versiunea NIV, care o desface în
mai multe propoziþii. Pentru început (v. 2b)
se spune cã Fiul a fost pus moºtenitor al
tuturor lucrurilor. Acest lucru este evident
pentru cã El este ºi Creatorul lor — Cel prin
care a fãcut ºi veacurile (tous aiônas, trad.
prin „lumea“ în 11:3). Referirea la Fiul ca
moºtenitor anticipeazã ideea domniei Sale
viitoare, despre care scriitorul va vorbi mai
mult.

Dar Cel care este atât Creator cât ºi
Moºtenitor, mai este ºi reflectarea perfectã
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a lui Dumnezeu, care a vorbit prin El. De
altfel, Cuvântul puterii Lui este atât de
puternic, încât tot ce a creat este susþinut de
acest Cuvânt. Aceasta este Persoana care a
fãcut curãþirea pãcatelor ºi apoi s-a aºezat
la dreapta Mãririi în locurile prea înalte
(cf. 8:1; 10:12; 12:2). Fãcând astfel El a
câºtigat un loc mult mai proeminent, mai
presus de îngeri.

Aºa cum este de aºteptat într-un prolog,
autorul puncteazã câteva idei pe care le va
dezvolta pe parcursul epistolei. El lasã sã
se înþeleagã cã revelaþia lui Dumnezeu în
Fiul are o calitate decisivã pe care revelaþia
anterioarã nu a avut-o. De altminteri, jertfa
pentru pãcate pe care Acesta a adus-o trebuie
în mod necesar sã fie mai mare decât orice
altã jertfã. În sfârºit, mãreþia Fiului face ca
preocupãrile pentru rangurile îngerilor sã fie
inutile. Deºi prologul nu conþine avertismente
— scriitorul le rezervã pentru mai târziu — el
conþine totuºi un avertisment implicit: Acesta
este mãreþul, supremul Fiu  al lui Dumnezeu;
ascultaþi de El! (cf. 12:25-27).

II. Partea I: Fiul lui Dumnezeu —
Rege (1:5-4:16)

Prima mare unitate din structura epistolei
începe în acest punct ºi se extinde pânã la
apelul viguros pe care-l face autorul pentru ca
cititorii sã se apropie de resursele pe care le
au la dispoziþie la „scaunul harului“ (4:16).
Accentul întregii unitãþi cade pe faptul cã
Isus Hristos este Fiul, autorul considerându-L
un fiu regesc, în conformitate cu Legãmântul
Davidic.

A. Fiul-Rege înãlþat (1:5-14)
Punând accent cu tãrie pe mãrturia

revelaþiei Vechiului Testament, scriitorul a
demonstrat caracterul unic al Fiului. Titlul de
Fiu ºi prerogativele pe care acesta I le conferã
Îl ridicã mai pe sus de orice comparaþie cu
îngerii. Cei care vãd o legãturã între Epistola
cãtre Evrei ºi iudaismul sectar, scot în evi-
denþã ampla dezvoltare a angelologiei în
gruparea de la Marea Moartã. Aceste versete
oferã ocazia respingerii oricãrei tendinþe de
a acorda o proeminenþã excesivã îngerilor.

1:5. Douã întrebãri din aceastã secþiune
aratã cã titlul de Fiu îi aparþine lui Mesia
într-un mod în care el nu a aparþinut niciodatã
vreunuia dintre îngeri. Evident, numele de
„Fiu“ este acel nume superior pe care Isus
l-a „moºtenit“ (v. 4). Dar este clar cã sensul
special al acestui nume, în contextul mai larg

al semnificaþiilor lui regale, este ceea ce îl
preocupã în mod fundamental pe scriitor.

Citatul din versetul 5a este luat din
Psalmul 2:7, în timp ce citatul din 1:5b este
fie din 2 Samuel 7:14, fie din 1 Cronici
17:13. Psalmul 2 este un psalm de întronare
în care Dumnezeu „îl adoptã“ pe Regele
Davidic ca „Fiu“ al Sãu. Faptul cã acesta este
sensul la care s-a referit scriitorul Epistolei
cãtre Evrei este confirmat în Evrei 1:5a de
citatul din Legãmântul Davidic. Nu existã
nici o îndoialã cã autorul epistolei a consi-
derat cã termenul „astãzi“ din expresia astãzi
Te-am nãscut… Eu îþi voi fi Tatã se referã
la faptul cã Mesia stã la dreapta lui Dum-
nezeu (cf. v. 3).

Desigur, Domnul Isus Hristos a fost din
totdeauna veºnicul Fiu al lui Dumnezeu. În
sens colectiv, în Vechiul Testament (Iov.
38:7), îngerii sunt numiþi „fiii lui Dumnezeu“,
dar aici scriitorul s-a referit la titlul de Fiu în
sensul moºtenirii davidice, care Îi dã dreptul
sã-I cearã lui Dumnezeu domnia peste întreg
pãmântul (cf. Ps. 2:8). În acest sens titlul Îi
aparþine doar lui Isus, nu ºi îngerilor.

1:6. Prerogativele Celui ce poartã acest
titlu eminent sunt prezentate începând cu
acest verset. În locul traducerii din versiunea
NIV: „ªi, din nou, când Dumnezeu aduce pe
Întâiul Sãu nãscut în lume“, ar fi de preferat
sã se traducã: „ºi când El din nou aduce pe
Întâiul Sãu nãscut în lume“ (în COR: ªi,
când aduce iarãºi în lume pe Întâiul Sãu
nãscut — n. tr.). Referirea este la a doua
venire a lui Hristos când prerogativele regale
ale Fiului vor fi recunoscute atunci când
toþi îngerii vor veni sã I se închine în mod
deschis (cf. Ps. 97:7, unde LXX trad. corect
„îngerii“).

1:7-9. Într-o pereche de citate contras-
tante, autorul alãturã atitudinea de slujire
vãzutã la îngeri (v. 7) cu domnia eternã a
Fiului (v. 8-9). Este posibil ca, adoptând con-
cepþiile iudaice despre îngeri (cf. 2 Ezdra
8:21-22), scriitorul sã fi înþeles cã afirmaþia
Psalmului 104:4 (citat în Evr. 1:7) sugereazã
cã îngerii ºi-au contopit adeseori natura lor
variabilã cu vânturile sau flãcãrile în timp ce
îºi îndeplineau sarcinile pe care le-au primit
de la Dumnezeu. Dar, spre deosebire de
aceastã naturã variabilã, scaunul de domnie
al Fiului este veºnic ºi imuabil (v. 8).

Citatul din versetele 8 ºi 9 provine din
Psalmul 45:6-7 care prezintã triumful final al
Regelui mesianic al lui Dumnezeu. Scriitorul
extinde acest citat mai mult decât precedentul
citat, fãrã îndoialã pentru cã afirmaþia
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psalmistului a servit bine importantelor
adevãruri pe care autorul Epistolei cãtre
Evrei dorea sã le dezvolte. Regele prezentat
de psalmist a iubit neprihãnirea ºi a urât
nelegiuirea. Aceastã idee a sfinþeniei ºi as-
cultãrii lui Hristos cât timp a fost pe pãmânt
va fi amintitã în mod repetat mai târziu (cf.
Evr. 3:1-2; 5:7-8; 7:26; 9:14). Cu toate cã
acest Rege merita sã aibã parte de o mare
bucurie, El s-a bucurat împreunã cu tovarãºii
Sãi. Referirea la „tovarãºii“ Sãi este, de ase-
menea, o temã semnificativã pentru autor.
Acelaºi cuvânt, metochoi („tovarãºi“ sau
„pãrtaºi“), este folosit în 3:1, 14 cu privire la
creºtini (este folosit ºi în 12:8). Dacã Regele
a ajuns la bucurie ºi la domnie printr-o viaþã
neprihãnitã, se poate concluziona cã ºi tova-
rãºii Sãi vor împãrtãºi aceeaºi experienþã,
prin aceleaºi mijloace. Aceastã deducþie
devine mult mai clarã mai târziu (cf. 12:28).

1:10-12. Imuabilitatea Fiului-Rege este
ºi mai mult accentuatã de afirmaþiile citate
acum din Psalmul 102:25-27. Un simplu „ºi“
(kai, mascat puþin de versiunea NIV: „El, de
asemenea, spune“) leagã citatul din aceste
versete cu cele din Epistola cãtre Evrei 1:8-9.
Faptul cã autorul a considerat cã afirmaþiile
Psalmului 102 se referã ºi ele la Fiul nu poate
fi pus la îndoialã. Astfel, Fiul este Domn ºi a
creat atât pãmântul cât ºi cerurile (cf. Evr.
1:2), iar când actuala creaþie se va uza ca o
hainã veche ºi va fi schimbatã cu una nouã,
Fiul va rãmâne neschimbat. Aici, desigur, se
face referire la transformarea cerurilor ºi
pãmântului, lucru care se va produce dupã
Mileniu, când va începe eternitatea (2 Pet.
3:10-13). Dar chiar ºi dupã acele evenimente
cataclismice, anii Fiului nu se vor sfârºi. În
mod cert, acest lucru se referã la eternitatea
Sa personalã, dar este probabil cã termenul
„anii“ se referã ºi la tot ceea ce este rezervat
pentru Fiul, incluzând tronul, sceptrul ºi
nesfârºita bucurie cu tovarãºii Sãi. În mod
clar autorul afirmã cã Împãrãþia lui Mesia va
supravieþui acelui moment în care toatã
creaþia se va „clãtina“ (cf. Evr. 12:26-28).

1:13-14. Scriitorul aduce aceastã secþi-
une la un punct culminant terminând cu un
citat din Vechiul Testament, un citat crucial
pentru modul de a gândi care strãbate întrea-
ga epistolã. El este luat din Psalmul 110, pe
care mai târziu autorul îl va folosi în dezvol-
tarea ideii sale cã preoþia Domnului Isus este
asemenea celei a lui Melhisedec. Aici el
citeazã versetul 1 al psalmului pentru a subli-
nia victoria finalã a Fiului asupra vrãj-
maºilor Sãi. Dacã Fiul va avea un tron veºnic

(Evr. 1:8), înseamnã cã va repurta o asemenea
victorie. Victoria este a Sa, nu a îngerilor.
Prin contrast, rolul lor este sã îndeplineascã
o slujbã pentru cei ce vor moºteni mân-
tuirea.

Nu trebuie sã credem în mod automat
cã „mântuirea“ se referã aici la experienþa
trecutã a regenerãrii. Dimpotrivã, ea este de
domeniul viitorului, aºa cum sugereazã ºi
contextul ºi cuvintele „vor moºteni“. Ca
peste tot, trebuie sã înþelegem cã scriitorul
Epistolei cãtre Evrei reflectã spiritul gândirii
Vechiului Testament, mai ales aici unde un
ºir de citate din el formeazã esenþa raþiona-
mentului sãu. În Psalmi, de unde el citeazã
în acest capitol, termenul „mântuire“ are un
sens bine definit. În Psalmi acest termen
apare deseori pentru a descrie eliberarea
poporului lui Dumnezeu de sub opresiunea în
care-l þineau vrãjmaºii lui, ºi bucuria care
urma binecuvântãrii date de Dumnezeu. În
Septuaginta, Biblia în greacã, atât de fami-
liarã autorului, cuvântul „mântuire“ (sôtçria)
a fost folosit în acest sens în Psalmii 3:2, 8;
18:2, 35, 46, 50; 35:3; 37:39; 71:15; 118:14-
15, 21; 132:16; ºi în alte pãrþi. Acest sens este
cu atât mai potrivit aici unde a fost menþio-
nat triumful Fiului asupra vrãjmaºilor Sãi.

Avem puþine motive sã credem cã citi-
torii nu s-ar fi aflat sub o presiune exterioarã.
Ei înduraserã persecuþii în trecut ºi au fost
îndemnaþi sã nu cedeze acum (Evr. 10:32-
36). Aici scriitorul le reaminteºte cã victoria
finalã asupra tuturor vrãjmaºilor îi aparþine
Regelui lui Dumnezeu ºi cã, în prezent,
îngerii le slujesc celor ce vor împãrtãºi
aceastã victorie, adicã celor „ce vor moºteni
mântuirea“.

B. Primul avertisment (2:1-4)
Acum scriitorul ºi-a întrerupt expunerea

pentru a le adresa cititorilor sãi primul din
cele cinci avertismente urgente. (Celelalte se
gãsesc în cap. 3-4; 5:11-6:20; 10:19-39; 12.)
Acesta este cel mai scurt ºi mai reþinut dintre
toate, dar nu este mai puþin solemn decât
celelalte.

2:1. Adevãrul care a fost enunþat are
implicaþii importante. Expresia de aceea
aratã cã acest îndemn este consecinþa mate-
rialului expus anterior. Deoarece Fiul este cel
mai mare ºi va triumfa în final asupra
vrãjmaºilor Sãi, cititorii trebuia sã acorde
mai multã atenþie la lucrurile pe care le-au
auzit. Dacã nu le acordau importanþã, peri-
colul era sã fie depãrtaþi de ele (pararyô-
men, un cuvânt care apare doar aici în NT).
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Destinatarii epistolei erau caracterizaþi de
imaturitate ºi indiferenþã spiritualã (cf. 5:11-
12) ºi, dacã acest comportament nu era
eliminat, exista pericolul îndepãrtãrii lor de
ceea ce au auzit. Poate cã autorul s-a gândit
la traducerea din Septuaginta a versetului
din Proverbele 3:21, unde traducãtorii greci
au folosit cuvântul tradus „sã nu se depãr-
teze“, cuvânt care se gãseºte ºi aici: „Fiule,
sã nu depãrteze învãþãturile acestea de ochii
tãi.“

2:2-4. Deoarece în Vechiul Legãmânt,
instituit prin lucrarea îngerilor (Gal. 3:19), au
existat pedepse severe pentru încãlcarea
poruncilor, cititorii nu puteau presupune cã
nu existã pedepse în Noul Legãmânt. Dim-
potrivã, folosind o frazã chinuitor de vagã,
autorul a întrebat: cum vom scãpa noi (cf.
Evr. 12:25) dacã stãm nepãsãtori faþã de o
mântuire aºa de mare? Dacã cititorii au
pierdut din vedere victoria ºi eliberarea finalã
care le-a fost promisã o datã cu victoria finalã
a Fiului, ei puteau aºtepta pedeapsa. Scriito-
rul nu a precizat natura ei, dar nu avem
dovezi sã credem cã el s-a referit la Iad.
Cuvântul „noi“ care apare în pasaj aratã cã
autorul s-a inclus ºi pe sine printre cei care ar
fi trebuit sã acorde atenþie mai mare acestor
adevãruri.

Aceastã „mântuire“ este desigur aceeaºi
cu cea care a fost menþionatã în 1:14 (vezi
comentariile de acolo) ºi face aluzie la posi-
bilitatea ca cititorii sã fie pãrtaºi la domnia
triumfalã a Fiului, pe care El o va împãrtãºi
cu „tovarãºii“ Sãi (cf. 1:9). Domnul Isus
Însuºi, în timp ce era pe pãmânt, a vorbit
mult despre Împãrãþia Sa viitoare ºi despre
participarea ucenicilor Sãi credincioºi la
domnie (cf. ex., Luca 12:31-32; 22:29-30).
Dar aceastã mântuire, care a fost vestitã
întâi de Domnul, a primit confirmarea ºi
prin minunile ºi manifestãrile Duhului, pe
care ascultãtorii Sãi de atunci, cei ce au
auzit-o, au primit putere sã le sãvârºeascã.
Folosirea acestor cuvinte aratã cã scriitorul
Epistolei cãtre Evrei considera aceste
felurite minuni puteri ale veacului viitor
(cf. Evr. 6:5) ºi, la fel ca primii creºtini din
Faptele Apostolilor, le privea ca expresii ale
suveranitãþii Celui care s-a înãlþat sã stea la
dreapta lui Dumnezeu (cf. „semne“, „minuni“
ºi/sau „puteri“ în Fapte 2:43; 4:30; 5:12; 6:8;
8:6, 13; 14:3; 15:12; de asemenea, cf.
2 Cor. 12:12). Din versetul 2:5 reiese clar
faptul cã autorul se gândea la „lumea
viitoare“.

C. Fiul-Rege, Cãpetenia desãvârºitã 
(2:5-18)
Aici autorul s-a întors la ideea lui cen-

tralã, destinul lui Isus în lumea care va veni.
Dar acum este adusã în primul plan profunda
unitate a lui Isus, prin întruparea Sa, cu cei
alãturi de care va împãrtãºi acest destin.

1. DESTINUL CÃPETENIEI (2:5-9)
2:5. S-a afirmat cã Manuscrisele de la

Marea Moartã aratã cã gruparea sectarã de la
Qumran credea cã veacul care urma sã vinã
va fi marcat de dominaþia lui Mihail ºi a
îngerilor care-i sunt subordonaþi. Afirmaþia
pe care o face aici autorul Epistolei cãtre
Evrei respinge cu forþã acest punct de vedere.
Nu unor îngeri, ci unor oameni li se va da
domnia în lumea viitoare. Autorul nu se
ocupã acum prima oarã de acest subiect,
lucru care este evident din folosirea expre-
siei: despre care vorbim. ªi primul capitol,
care a subliniat regalitatea ºi domnia viitoare
a Fiului, s-a ocupat de acest subiect.

2:6-8a. Acum a fost citatã o porþiune din
Psalmul 8. Cu toate cã Psalmul este adesea
considerat o expunere generalã despre rolul
omului în creaþiunea lui Dumnezeu, din
Epistola cãtre Evrei 2:5 ºi din aplicaþia care
urmeazã în versetele 8b-9, este clar cã autorul
epistolei îl considerã în primul rând un psalm
mesianic ºi escatologic. Concepþia lui se
încadreazã foarte bine în perspectiva pe care
o are Noul Testament asupra Vechiului
Testament, o perspectivã care poate fi vãzutã
ºi la Isus Însuºi (cf. Luca 24:25-27, 44-45).

2:8b-9. Indiferent care este abordarea
generalã a Psalmului 8 în legãturã cu poziþia
actualã a omului în lume, din punctul de
vedere al scriitorului cuvintele psalmului nu
descriu starea actualã a lucrurilor. Dimpo-
trivã, el a afirmat cã acum, încã nu vedem
cã toate îi sunt supuse. El Îl avea în vedere
aici, în primul rând pe Isus (Evr. 2:9). Fãrã
îndoialã cã expresia mesianicã familiarã,
„Fiul Omului“ (v. 6) a contribuit la aceastã
înþelegere a scriitorului. Astfel, afirmã el,
deºi nu are încã stãpânire deplinã asupra
creaþiei, Isus este vãzut totuºi încununat cu
slavã ºi cu cinste, din pricina morþii pe
care a suferit-o. Cel care a fost încununat a
fost fãcut pentru puþinã vreme mai pe jos
decât îngerii, pentru a putea sã moarã, adicã
prin harul lui Dumnezeu El sã guste
moartea pentru toþi. Cel mai bine este sã
considerãm cã aceastã afirmaþie se referã la
scopul pentru care Domnul a fost fãcut mai
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pe jos decât îngerii prin întruparea Sa. Textul
care începe prin cuvintele „încununat“ ºi se
încheie prin cuvintele „din pricina morþii pe
care a suferit-o“, constituie o parantezã, mult
mai uºor de observat la textul grecesc.
Accentul acestei afirmaþii, în pofida referirii
la gloria prezentã a lui Isus, este pus pe
faptul cã El a devenit om cu scopul de a
muri. 

2. LEGÃTURA CÃPETENIEI CU URMAªII 
SÃI (2:10-18)
În aceastã secþiune scriitorul Epistolei

cãtre Evrei a folosit pentru prima datã cuvân-
tul grecesc archçgos cu privire la Isus (el a
mai folosit cuvântul ºi în 12:2). Cuvântul
sugereazã concepte cum ar fi „Conducãtor“,
„Originator“ ºi „Fondator“ ºi este aproape
echivalent cu termenul „Pionier“ (sau „Des-
chizãtor de drumuri“ — n. tr.). Traducerea
„Cãpetenia“ (2:10) pare mai potrivitã decât
„Autorul“ (NIV; n. tr.). Scriitorul va încerca
sã arate cã Domnul Isus este Cãpetenia unui
grup loial de oameni, pe care Dumnezeu îi
pregãteºte pentru glorie.

2:10. Autorul a continuat sã se refere
la Psalmul 8, aºa cum aratã cuvântul toate
(cf. Evr. 2:8). Astfel, acea slavã pe care el o
menþioneazã aici este aceeaºi glorie cu cea
menþionatã în Psalm, adicã gloria stãpânirii
peste creaþie (cf. Evr. 2:7-8), iar expresia
mulþi fii este inspiratã de menþionarea de
cãtre psalmist a „Fiului Omului“ ºi sugereazã
cã pentru scriitorul Epistolei cãtre Evrei titlul
mesianic de Fiu al Omului are un aspect
corporativ. Isus este Fiul Omului, iar fraþii
ºi surorile Sale sunt acei mulþi oameni care
sunt legaþi de El atât prin suferinþe cât ºi prin
glorie. Ei vor fi „tovarãºii“ care vor împãrtãºi
bucuria Sa în lumea viitoare (cf. 1:9).

În 2:9 scriitorul a menþionat pentru prima
datã moartea lui Isus. Acum el a afirmat cã
o astfel de suferinþã era potrivitã pentru Cel
care trebuia sã fie Cãpetenia multor fii.
Înainte ca El sã-i poatã conduce spre expe-
rienþa mântuirii pe care Dumnezeu a pregã-
tit-o pentru ei (i.e., „la slavã“), El trebuia sã
se desãvârºeascã pentru acest rol „prin
suferinþe“. Deoarece fraþii Sãi urmau sã
sufere, aºa trebuia sã facã ºi El, pentru a fi
Cãpetenia de care ei aveau nevoie. Deoarece
a suferit, El poate sã le ofere ajutorul pe
care-l cer (cf. v. 18).

2:11-13. Prin urmare, existã o unitate
deplinã între Fiul ºi aceºti mulþi fii. Prin
moartea Sa aceºtia sunt sfinþiþi ºi cei care
sunt astfel sfinþiþi sunt dintr-unul, adicã din

aceeaºi familie. Este clar din 10:10, 14 (vezi
comentariile de acolo) cã scriitorul credea
cã jertfa lui Hristos i-a fãcut sfinþi pe mulþi
fii în mod definitiv ºi final. Aºa cum prezice
Psalmul 22:22 (citat în Evr. 2:12), Isus poate
sã-i numeascã fraþi pe aceºtia. De asemenea,
El le poate vorbi despre încrederea Sa în
Dumnezeu (v. 13a, citând Is. 8:17) ºi-i poate
considera copiii pe care Mi i-a dat
Dumnezeu (Evr. 2:13b, citând din Is. 8:18).
Ca un frate mai mare în mijlocul unor fraþi
mai tineri, Cãpetenia mântuirii lor poate
sã-i înveþe lecþiile credinþei pe calea sufe-
rinþelor.

2:14-15. Totuºi, aceºti copii au fost þinuþi
în robie de vrãjmaºul lor, Satan. Pentru cã ei
erau fiinþe omeneºti, ºi Cãpetenia lor trebuia
sã devinã fiinþã umanã ºi sã moarã pentru ei
cu scopul de a-i mântui. Fãcând însã aºa, El a
fost capabil ºi sã nimiceascã pe… Diavol.
Autorul nu a vrut sã spunã cã Satan a încetat
sã existe sau sã fie activ. Cuvântul tradus „sã
nimiceascã“ (katargçsç) aratã cã Diavolul nu
mai are nici o putere asupra celor pe care i-a
rãscumpãrat Hristos. Vorbind despre faptul
cã Diavolul are puterea morþii, scriitorul
înþelege prin aceasta cã Satan foloseºte frica
morþii pentru a-i supune pe oameni voinþei
sale. Adesea oamenii iau decizii morale
greºite din cauza intensului instinct de con-
servare. Cititorilor li s-a amintit cã ei nu mai
erau supuºi robiei ºi cã pot înfrunta moartea
cu aceeaºi încredere pe care a avut-o ºi
Cãpetenia lor.

2:16-18. Oricare ar fi încercãrile sau
nevoile lor, Cãpetenia lor este persoana cea
mai potrivitã pentru a-i ajuta, pentru cã El a
venit în ajutorul seminþiei lui Avraam, nu
în ajutorul îngerilor. Expresia „seminþiei lui
Avraam“ poate face aluzie la faptul cã desti-
natarii epistolei erau de origine evreiascã, dar,
în sens spiritual, chiar ºi neevreii creºtini pot
afirma cã sunt „seminþia lui Avraam“ (Gal.
3:29). Ajutorul pe care Cãpetenia îl dã aces-
tor urmaºi ai Sãi este prezentat din nou prin
faptul cã El a trebuit sã se asemene fraþilor
Sãi în toate lucrurile (Evr. 2:17), atât prin
întruparea cât ºi prin suferinþele Sale. Aici
scriitorul introduce pentru prima datã ideea
preoþiei Sale, pe care o va dezvolta ulterior.
Acum el s-a mulþumit doar sã afirme cã
aceastã identificare cu fraþii Sãi a fãcut posi-
bilã o preoþie caracterizatã atât de milã cât ºi
de fidelitate în ce priveºte legãturile cu
Dumnezeu. Preoþia Lui a însemnat sã facã
ispãºire pentru pãcatele norodului. Autorul
va vorbi mai mult despre aceste lucruri mai

Evrei 2:10-18

776

Evrei.qxd  09.01.2005  15:04  Page 776



târziu, dar el a decis sã încheie aceastã secþi-
une cu adevãrul profund cã, în rolul Sãu de
preot, Cãpetenia poate sã vinã în ajutorul
celor ce sunt ispitiþi (v. 18), datoritã expe-
rienþei ispitirii prin care a trecut ºi El. Deºi
discuþia pe aceastã temã este departe de a se
fi încheiat, autorul a sugerat deja cã, într-ade-
vãr, Cãpetenia a fost fãcut desãvârºitã pentru
rolul pe care îl avea, acela de a-i conduce pe
cititori în gloria ce avea sã vinã.

D. Al doilea avertisment (cap. 3-4)
Din nou autorul face o pauzã în expu-

nerea sa, pentru a introduce a doua secþiune
de avertisment. Aceasta este mult mai ex-
tinsã ºi mai detaliatã decât cea din 2:1-4.
Adevãrata naturã a grijii sale pentru cititori
devine aici mai clarã, la fel ca ºi incalcu-
labila pierdere pe care o vor suferi dacã nu
vor asculta de sfaturile sale. Textul de bazã
pentru aceastã secþiune este Psalmul 95:7-11,
pe care l-a citat (Evr. 3:7-11) ºi l-a expus
în restul capitolului 3 ºi în 4:1-11. Secþiunea
se încheie cu un memento despre puterea
de judecare a Cuvântului lui Dumnezeu
(4:12-13) ºi cu apelul de a cãuta ajutorul
disponibil datoritã Marelui Preot (4:14-16).

1. CHEMAREA LA CREDINCIOªIE (3:1-6)
3:1. Cititorii sunt numiþi acum fraþi

sf inþi , cari aveþi parte de chemarea
cereascã. Aceastã formã de adresare înmã-
nuncheazã toate adevãrurile pe care autorul
le-a tratat în capitolul 2. Ei erau într-adevãr
„fraþi“ (cf. 3:12; 10:19) nu numai unii cu
ceilalþi, ci ºi cu Cãpetenia lor (2:1-12), ºi erau
„sfinþi“ pentru cã El i-a fãcut aºa (2:11). Ei au
avut „parte de chemarea cereascã“ pentru cã
Dumnezeu a vrut sã-i „ducã… la slavã“
(2:10). Cuvintele „care aveþi parte“ sunt
traduse prin „tovarãºii“ în 1:9 (metochoi;
acelaºi cuvânt grecesc mai este folosit în
epistolã în 3:14; 6:4; 12:8). Autorul s-a gân-
dit mai ales la marele lor privilegiu de a fi
invitaþi sã participe la viitoarea domnie ºi
bucurie a Fiului-Rege.

Datoritã acestui lucru era necesar ca ei
sã-ºi îndrepte atenþia asupra Celui care este
Apostolul ºi Marele Preot al credinþei lor
creºtine. Primul din aceste titluri se referã la
Domnul Isus, Cel trimis de Dumnezeu ca
sã-L reveleze în mod suprem pe Tatãl (cf.
1:1-2), în timp ce al doilea se referã la rolul
care a fost menþionat în 2:17-18.

3:2. Versiunea NIV desparte acest ver-
set de cel precedent aºezându-l într-o frazã

separatã. Dar legatã de primul verset, aºa
cum este în original, afirmaþia poate fi cititã
aºa cum apare în traducerea româneascã
(n. tr.). Astfel, cititorii sunt îndemnaþi sã-ºi
aþinteascã privirea asupra persoanei lui
Hristos care, chiar ºi acum, Îi este credin-
cios lui Dumnezeu. Ei trebuie sã urmeze
modelul Lui de fidelitate. De altfel, credin-
cioºia lui Hristos are un prototip în persoana
lui Moise.

Referirea la Moise, care a fost „credin-
cios în toatã casa lui Dumnezeu“, a fost
luatã din cartea Numeri 12:7, în care este
vorba despre Cortul Întâlnirii. Prin urmare,
„casa“ lui Dumnezeu în acest context din
Vechiul Testament putea sã fie însuºi Cortul
pe care Moise l-a construit, urmând strict
indicaþiile divine. Era o mãrturie profeticã
despre „lucrurile care aveau sã fie vestite mai
târziu“ (Evr. 3:5).

3:3-6a. Dar Isus, fiind Cel ce a zidit, l-a
depãºit pe Moise în cinste pentru cã Moise
era doar un slujitor care a respectat instrucþiu-
nile primite. Dar Isus a zidit toate lucrurile,
pentru cã Cel ce a zidit „toate lucrurile“ este
Dumnezeu. Aici este arãtat implicit ºi rolul
pe care L-a avut Fiul în creaþie (cf. 1:2, 10),
dar ºi identificarea Sa cu Dumnezeu (cf. 1:8).
În spatele acestora stã însã ideea cã toatã casa
lui Dumnezeu, în care Moise… a fost cre-
dincios, era o reprezentare la scarã mai micã
pentru „toate lucrurile“, ceea ce înseamnã cã
Fiul, care stã la dreapta lui Dumnezeu în
ceruri, stãpâneºte peste casa lui Dumnezeu,
care este mai mare (cf. 1:3 cu 4:14). „Locul
prea sfânt“ din casa pãmânteascã a  lui Dum-
nezeu nu era decât o umbrã a cerului însuºi,
unde Hristos a intrat „ca sã Se înfãþiºeze
acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu“
(Evr. 9:24). Fidelitatea lui Moise a constat în
faptul cã a construit aceastã casã, Cortul
Întâlnirii, umbra celei viitoare, prefigurând
astfel viitoarea slujbã a preoþiei, activitatea
care acum are ca spaþiu de manifestare
universul. Acesta este locul în care Hristos
stã credincios ºi împlineºte toate slujbele
actuale, ca ºi pe cele din trecut, fiind Fiu
peste casa lui Dumnezeu (3:6a).

3:6b. Printr-o schimbare semanticã natu-
ralã, pe care o cere cuvântul grecesc tradus
casa, scriitorul a trecut de la noþiunea expri-
matã de expresia „casa lui Dumnezeu“, în
care aveau loc activitãþile preoþilor, la noþi-
unea exprimatã de cuvintele „casa Lui“, care
este formatã din oamenii angajaþi în aceste
activitãþi. El a afirmat cã cititorii sãi for-
meazã casa Lui (a Fiului), dacã respectã o
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condiþie importantã: dacã pãstrãm pânã la
sfârºit încrederea nezguduitã (parrçsian,
folosit de patru ori în Evr., aici ºi în 4:16;
10:19, 35) ºi nãdejdea cu care ne lãudãm.
La fel ca în pasajul precedent de avertizare
(2:1-4), scriitorul a folosit pronumele perso-
nal „noi“, incluzându-se astfel ºi pe sine între
cei cãrora le este adresat acest îndemn. Aºa
cum va afirma pe scurt (3:12), el era preo-
cupat de faptul cã s-ar fi putut ca în unii
din fraþii sãi creºtini sã existe „o inimã rea
ºi necredincioasã“, care sã-i „despartã de
Dumnezeul cel viu“. Dacã unii dintre cititorii
sãi fãceau aºa, ei ºi-ar fi pierdut rolul în casa
de preoþi a Fiului, rol care putea fi pãstrat
doar dacã îºi pãstrau cu fermitate credinþa
creºtinã (cf. ºi v. 14 ºi 10:23-25, 35-36).
Desigur, autorul nu vroia sã spunã cã cititorii
sãi îºi puteau pierde mântuirea lor veºnicã;
este o greºealã sã identifici cuvântul „casa“
cu trupul lui Hristos, adevãrata Bisericã
universalã. Aºa cum aratã contextul ºi cadrul
Vechiului Testament, modul de a gândi al
autorului era influenþat de conceptul preoþiei,
dar ºi de aspectele funcþionale. Fiul înãlþat
era stãpân peste un sistem preoþesc, care este
o realitate practicã, operativã. Câtã vreme
cititorii sãi îºi pãstrau cu fermitate angaja-
mentul lor creºtin, ei rãmâneau în acest cadru
preoþesc. Dar, la fel cum un levit prin naºtere
putea sã refuze participarea la activitãþile
Cortului în zilele lui Moise, la fel ºi un
creºtin nãscut din nou poate sã refuze rolul
sãu de preot în aceastã casã funcþionalã.
Acesta era pericolul care-l preocupa pe scri-
itor atât în acest pasaj de avertisment, cât ºi în
pasajele ulterioare.

2. AVERSTIMENT PE BAZA EªECULUI 
ISRAELULUI (3:7-4:11)
3:7-11. Pentru a reveni la chemarea la

credincioºie ºi la avertismentul legat de
consecinþele infidelitãþii plinã de necredinþã,
autorul s-a referit la clasicul eºec al Israelului
de la Cades Barnea, care a dus la petrecerea
celor 40 de ani în pustie. Departe de a fi o
perioadã idealã a istoriei lui Israel, aºa cum
se pãrea cã susþineau unii din grupurile sec-
tare, a fost o perioadã marcatã de înfrângeri ºi
pierderi tragice. Cititorii nu trebuia sã repete
o asemenea experienþã în vieþile lor.

Textul ales de scriitor pentru a da forþã
lecþiei la care s-a gândit a fost luat din Psal-
mul 95. Versetele 7-11 din acest psalm sunt
citate aici. Alegerea acestui psalm este cât se
poate de potrivitã într-un context care se
referã la închinare ºi activitatea preoþeascã.

De fapt Psalmul 95 este o chemare la închi-
nare (cf. Ps. 95:1-7). Invitaþia psalmistului:
„veniþi sã ne închinãm ºi sã ne smerim, sã ne
plecãm genunchiul înaintea Domnului,
Fãcãtorului nostru! Cãci El este Dumnezeul
nostru, ºi noi suntem poporul pãºunei Lui,
turma pe care o povãþuieºte mâna Lui“ (Ps.
95:6-7) reflectã la modul ideal perspectiva
autorului privitoare la cititorii sãi. Materialul
citat în Evrei este cel care urmeazã dupã
aceste cuvinte, deci trebuie înþeles în acest
context.

3:12-13. Luaþi seama, dar, fraþilor, sunt
cuvintele care introduc aplicaþia textului citat
de autor la cititorii sãi creºtini. Nici aici, nici
în altã parte a epistolei sale, autorul nu aratã
cã i-ar fi suspectat pe unii dintre cititorii sãi
cã nu au fost creºtini adevãraþi. În schimb, el
le spune „fraþilor“ (ca ºi aici) sau „fraþi sfinþi
care aveþi parte de chemarea cereascã“ (v. 1).
Punctul de vedere, larg rãspândit, cã el era
preocupat de cei care doar afirmau cã erau
credincioºi ºi nu de cei care erau credincioºi
sinceri, nu se regãseºte în text.

Fiecare frate creºtin trebuie sã aibã cea
mai mare grijã sã se fereascã sã aibã o inimã
rea ºi necredincioasã, aºa cum a avut-o
poporul lui Dumnezeu în pustie, pentru cã ea
poate sã îi despartã de Dumnezeul cel viu.
O astfel de tendinþã poate fi prevenitã de un
spirit de ajutor reciproc, de sfãtuire ºi de
mustrare între fraþii creºtini. Astfel, ei trebuie
sã se îndemne unii pe alþii în fiecare zi…
pentru ca niciunul dintre ei sã nu se împie-
treascã prin înºelãciunea pãcatului (v. 13).
Acest sfat este actual pentru toate adunãrile
locale de astãzi, în care tendinþa de împietrire
a inimii din cauza pãcatului poate fi con-
tracaratã de adevãraþii creºtini. Expresia:
câtã vreme se zice „Astãzi“ face aluzie la
„Astãzi“ din Psalmul 95:7 ºi sensul ei este
„cât timp aveþi încã ocazia“.

3:14. Afirmaþia: ne-am fãcut pãrtaºi ai
lui Hristos poate fi tradusã mai literal prin
„noi suntem parteneri cu Hristos“. Cuvântul
„Hristos“ în original este articulat ºi probabil
cã are sensul de „Mesia“. Prin cuvântul
„pãrtaºi“ („parteneri“) cititorul se întâlneºte
din nou cu termenul grecesc metochoi, folosit
în 1:9 ºi 3:1 pentru „tovarãºii“ Regelui
mesianic. Încã o datã scriitorul revine la
privilegiul suprem de a fi printre „mulþi fii“
pe care Dumnezeu îi duce la gloria de a
împãrtãºi domnia peste toate lucrurile, dom-
nie încredinþatã lui Hristos. Dar, la fel ca
privilegiul de a sluji în casa preoþeascã (v. 6),
acest rol este posibil doar prin credincioºia
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permanentã: dacã pãstrãm pânã la sfârºit
încrederea nezguduitã de la început. În
acest context ne vin în minte cuvintele din
Apocalipsa 2:26-27: „celui ce va birui ºi celui
ce va pãzi pânã la sfârºit lucrãrile Mele, îi voi
da stãpânire peste neamuri. Le va cârmui cu
un toiag de fier.“

3:15. Reluarea citatului folosit de autor
din Psalmul 95 se leagã de avertismentul din
Epistola cãtre Evrei 3:6. Cititorii trebuia
sã-ºi pãstreze încrederea pânã la capãt ºi sã
nu procedeze asemenea israeliþilor, adicã sã
nu-ºi împietreascã inimile ca în ziua rãz-
vrãtirii.

3:16-19. Dupã ce a fãcut aluzie la pasajul
pe care dorea sã-l expunã, scriitorul trece
acum la expunerea propiu-zisã. Este mai
potrivit sã considerãm cã întrebãrile din
versetul 16 sunt afirmaþii: „Pentru cã unii,
când au auzit, s-au rãzvrãtit; totuºi, ei sunt
toþi cei care au ieºit din Egipt prin Moise.“
Scriitorul cunoºtea cele douã excepþii remar-
cabile: Iosua ºi Caleb, care n-au luat parte la
acest eºec general. Dar, apoi, el întreabã: ªi
cine au fost aceia de cari S-a dezgustat El
patruzeci de ani? Rãspunsul este cã El a fost
dezgustat de cei ce pãcãtuiserã în pustie ºi
au murit acolo. Neascultarea ºi refuzul lor de
a intra în Þara Promisã L-au determinat pe
Dumnezeu sã se jure cã n-au sã intre în
odihna Lui. Aceasta înseamnã, desigur, cã
generaþia pãcãtoasã din pustie a fost exclusã
de la luarea în posesiune a Canaanului.
Bineînþeles, aceasta nu avea nimic de-a face
cu aruncarea lor în Iad, aºa cã ar fi greºit sã
credem cã întreaga generaþie a Exodului a
fost neregeneratã. Dar excluderea din Canaan
a fost o consecinþã a pierderii credinþei în
puterea lui Dumnezeu de a-i duce la victorie
asupra duºmanilor lor, un eºec care putea fi
repetat ºi de cititorii Epistolei cãtre Evrei,
dacã ei ar fi uitat de triumful final al lui
Mesia asupra vrãjmaºilor Lui ºi ai lor (cf.
1:13-14). Scriitorul dorea ca cititorii sãi sã
reþinã cã, din pricina necredinþei ºi a lipsei
de încredere în Dumnezeu, poporul n-a intrat
în þarã.

4:1. Creºtinii trebuie sã înþeleagã
avertismentul exemplului tragic al Israelului.
ªi aceasta pentru cã rãmâne în picioare
fãgãduinþa intrãrii în odihna Lui. NIV
traduce ultima jumãtate a versetului în felul
urmãtor: „sã avem grijã ca niciunul dintre
voi sã nu fie gãsit cã a cãzut ºi n-a avut parte
de ea“ (COR: niciunul din voi sã nu se
pomeneascã venit prea târziu). Aceastã
traducere este posibilã, dar cuvântul „gãsit“

ascunde o dificultate în interpretarea textului,
pentru cã este un cuvânt care înseamnã
„a pãrea“, „a presupune“ sau „a crede“. Unii
scriitori moderni (Montefiore, Héring) pre-
ferã urmãtorul înþeles: „sã avem grijã ca
niciunul dintre voi sã nu creadã cã a pier-
dut-o.“ Deoarece contextul urmãtor pare
dedicat demonstrãrii faptului cã odihna lui
Dumnezeu este încã disponibilã, probabil cã
aceastã traducere este preferabilã.

Conceptul de „odihnã“ al scriitorului nu
trebuie despãrþit de rãdãcinile sale din
Vechiul Testament. Septuaginta conþine pa-
saje remarcabile în care cuvântul pentru
odihnã (katapausis), aplicat posesiunii þãrii
de cãtre Israel, este în mod clar asemãnat cu
termenul pentru moºtenire (klçronomia).
Moise a arãtat clar (Deut. 3:18-20; 12:9-11)
cã pentru Israel odihna lui era moºtenirea lui.
În acelaºi fel este firesc sã presupunem cã
pentru scriitorul Epistolei cãtre Evrei ter-
menul „odihnã“ era echivalentul funcþional al
„moºtenirii“ pentru creºtini. El a afirmat deja
cã creºtinii sunt „moºtenitori“ (Evr. 1:14) ºi
va mai afirma curând acest lucru (6:12, 17;
cf. 9:15). Cum înþelege el exact relaþia lor cu
aceastã moºtenire vom afla pe mãsurã ce
îºi continuã prezentarea. Dar moºtenirea în
sine poate fi greu despãrþitã de prezentarea
Împãrãþiei lui Mesia ºi a partenerilor Sãi care
vor fi „pãrtaºi“ la ea. Dacã acest lucru ar fi
avut nevoie de o confirmare explicitã, ea
poate fi gãsitã în 12:28. 

Dacã, aºa cum s-a sugerat deja, scriitorul
era preocupat ca niciunul dintre cititorii sãi sã
nu creadã cã a pierdut „moºtenirea“, putem
crede cã el s-a confruntat cu problema
întârzierii celei de-a doua veniri a lui Hristos,
problemã pe care a întâlnit-o ºi Pavel în
Tesalonic. Chemarea la rãbdare, pe care
scriitorul o va face mai târziu, astfel încât ei
sã poatã „cãpãta“ ce le-a „fost fãgãduit“, este
urmatã de asigurarea: „încã puþinã, foarte
puþinã vreme, ºi Cel ce vine va veni ºi nu va
zãbovi“ (10:36-37). Deoarece acesta era
planul lui Dumnezeu era urgent sã se arate
cã aceastã „odihnã“ promisã este încã dispo-
nibilã.

4:2. Aici scriitorul a spus cã „evanghe-
lia“ (COR: veste bunã) ni s-a adus (lit., „noi
am fost evanghelizaþi“ sau „ni s-au dat veºti
bune“). Dar aceste veºti bune nu se referã
întotdeauna la planul de salvare din pãcat. În
unele cercuri cuvântul „evanghelie“ a cãpãtat
un sens prea tehnic ºi a restrâns sensul în
care l-a folosit scriitorul. Este foarte clar cã
vechilor israeliþi li s-a predicat odihna oferitã
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de Dumnezeu. Desigur, aceasta era o „veste
bunã“ pentru ei, la fel cum este ºi pentru
oamenii de acum, dar nu este chiar ceea ce se
înþelege astãzi prin „evanghelie“. Verbul gre-
cesc folosit, euangelizomai, nu avea un sens
tehnic în Noul Testament (cf. modului în care
este folosit în Luca 1:19; 1 Tes. 3:6), dar în
mod firesc aici autorul nu face o distincþie
clarã între acea „veste bunã“ despre odihnã,
despre care cititorii au auzit, ºi „vestea bunã“,
sensul obiºnuit al termenului „evanghelie“
(1 Cor. 15:1-4). Dar, aºa cum aratã întregul
context, el era preocupat de veºtile bune
despre o odihnã viitoare pentru poporul lui
Dumnezeu (cf. Evr. 4.10), nu de faptele
fundamentale despre care vorbeºte Pavel în
Epistola 1 Corinteni, capitolul 15.

Aºa cum s-a arãtat deja cu privire la
israeliþi, cuvântul care le-a fost propovã-
duit (despre odihnã) nu le-a ajutat la nimic,
pentru cã le-a lipsit credinþa (cf. Evr. 3:19).
Acest lucru înseamnã cã ei nu au beneficiat
de avantajul ofertei lui Dumnezeu de a primi
odihna din cauza necredinþei lor. Pentru citi-
tori acest lucru însemna cã, pentru a profita
de aceastã invitaþie la odihnã, ei ar fi trebuit
sã-ºi pãstreze credinþa.

4:3. Exact acest lucru l-a afirmat scri-
itorul mai departe. Cuvintele hoi pisteusantes
ar trebui traduse prin „noi care credem“, mai
degrabã decât noi fiindcã am crezut.
Preocuparea scriitorului nu era atât pentru
credinþa lor din trecut, ci pentru perseverarea
în ea (cf. 3:6, 14). Credinþa rãmâne condiþia
de a intra în odihnã, pentru cã Dumnezeu a
jurat cã cei care n-au reuºit sã rãmânã în
credinþã nu vor intra în odihna Lui. Aceastã
excludere a fost definitivã, în ciuda faptului
cã odihna aceasta a fost instituitã încã de la
întemeierea lumii. 

4:4-5. Dezvoltându-ºi mult prezentarea,
autorul a legat în continuare odihna de sabat
a lui Dumnezeu din vremea creaþiei de
odihna pe care israeliþii au pierdut-o în
pustie. Dumnezeu S-a odihnit dupã ce a
terminat toatã activitatea creatoare ºi o astfel
de experienþã a fost datã pentru totdeauna
de atunci încolo oamenilor care, de aseme-
nea, au sfârºit lucrãrile care le aveau de fãcut
(cf, v. 10). Când o sarcinã este lãsatã netermi-
natã, aºa cum a fãcut naþiunea în pustie, tre-
buie sã fie pronunþate cuvintele: Nu vor
intra în odihna Mea.

4:6-7. Dar eºecul israeliþilor nu a anulat
adevãrul cã rãmâne ca sã intre unii în
odihna aceasta ºi, prin urmare, Dumnezeu
reînnoieºte oferta (în Ps. 95) în vremea lui

David. În acea perioadã se spune cã Dum-
nezeu hotãrãºte din nou o zi: „Astãzi“,
dând în felul acesta ocazia tuturor cititorilor
psalmului pentru ca acel „Astãzi“ sã devinã
propriul lor „Astãzi“. Scriitorul a aplicat deja
acest „Astãzi“ cititorilor sãi (Evr. 3:14-15).

4:8-10. Dar cititorii n-ar trebui sã pre-
supunã cã odihna promisã s-a împlinit în
zilele lui Iosua. Aici autorul aratã cã ºtia
foarte bine cã Vechiul Testament poate fi citat
pentru a arãta cã s-a intrat deja în odihnã prin
cucerirea þãrii în vremea lui Iosua (cf. Ios.
22:4; 23:1). Probabil cã în acest sens au fost
folosite pasajele din Vechiul Testament. Dar
replica scriitorului a fost simplã ºi suficientã:
dacã aºa ar sta lucrurile, n-ar mai vorbi
Dumnezeu dupã aceea de o altã zi. Psalmul
la care fãcea autorul referire respinge ideea
cã odihna a fost deja datã ºi cã ea nu mai este
acum disponibilã.

În spatele acestui argument stã un fapt
incontestabil: cucerirea þãrii în vremea lui
Iosua nu a dus la o posesiune permanentã
asupra ei. O asemenea posesiune permanentã
asupra moºtenirii promise a devenit pentru
iudaism o speranþã care se va realiza doar în
zilele împãrãþiei lui Mesia. Acest lucru era
adevãrat cel puþin în iudaismul oficial,
oricare ar fi fost concepþiile grupurilor
sectare. Se poate deduce faptul cã autorul s-a
confruntat cu unele forme ale „escatologiei
realizate“, care respingeau ideea cã o ase-
menea speranþã poate sã mai existe în viitor.
(Cf. punctului de vedere similar în legãturã
cu învierea credincioºilor, combãtut de Pavel,
2 Tim. 2:17-18.) Dacã aºa stau lucrurile,
atunci autorul Epistolei cãtre Evrei a consi-
derat cã Psalmul 95 reduce la tãcere o ase-
menea perspectivã deformatã. Odihna —
pãrtãºia mesianicã — este prezentatã în con-
tinuare: Rãmâne dar o odihnã ca cea de
Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.

Trebuie însã spus clar acum cã intrarea
în odihna Lui înseamnã cã cine intrã în
odihnã se odihneºte ºi el de lucrãrile lui,
cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrãrile
Sale. Afirmaþia este atât o asigurare, cât ºi o
avertizare. Pe de o parte, ea urmeazã con-
cluziei autorului (Evr. 4:9) cã aceasta este
odihna în care vor intra. Dar, pe de altã parte,
le aminteºte cititorilor cã acest lucru este
posibil doar ducând la bun sfârºit sarcina lor,
aºa cum a fãcut ºi Dumnezeu în activitatea Sa
creatoare. În expresia „s-a odihnit… de
lucrãrile Sale“, autorul foloseºte un fel de joc
de cuvinte, în care verbul tradus „s-a odihnit“
semnificã ºi „a înceta“, care, privitor la
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lucrarea lui Dumnezeu, sugereazã clar ter-
minarea ei cu succes. Aceasta este ideea la
care s-a gândit autorul încã de la începutul
secþiunii. Era necesar ca destinatarii epistolei
sã urmeze modelul lui Isus Hristos, „care a
fost credincios Celui ce L-a rânduit“ (3:2),
ºi sã aibã grijã sã „pãstreze pânã la sfârºit
încrederea nezguduitã de la început“ (3:14;
cf. 3:6). Numai aºa se vor putea odihni de
lucrãrile lor, luând cu bucurie în posesie
moºtenirea lor în împãrãþia mesianicã.

4:11. Urmarea logicã este cã destinatarii
epistolei, împreunã cu autorul (notaþi expre-
sia Sã ne), trebuia sã se grãbeascã sã intre în
odihna aceasta. Spre deosebire de asigurarea
cã toþi creºtinii posedã viaþa veºnicã ºi se vor
bucura de prezenþa lui Dumnezeu (cf. Ioan
6:39-40), împãrtãºirea companiei cu Mesia în
domnia Sa peste creaþie este condiþionatã de
împlinirea voii Sale pânã la sfârºit (Apoc.
2:26-27). Prin urmare, cititorii trebuie aver-
tizaþi de cãderea lui Israel în pustie ºi
atenþionaþi sã nu cadã în aceeaºi pildã de
neascultare.

3. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ªI 
TRONUL HARULUI (4:12-16)
Încheindu-ºi expunerea Psalmului 95 ºi

a eºecului lui Israel de a intra în odihnã,
scriitorul încheie secþiunea de avertizare cu
o concluzie care este ºi serioasã, dar ºi mân-
gâietoare. Cuvântul lui Dumnezeu este un
instrument solemn al judecãþii divine, dar
tronul Sãu este atât milostiv, cât ºi îndurãtor.

4:12. Lecþia din Vechiul Testament pe
care a prezentat-o nu a fost doar o povestire
istoricã. În schimb, aºa cum s-a dovedit prin
cele spuse de autor, ea a fost foarte rele-
vantã pentru cititorii sãi. Cãci Cuvântul lui
Dumnezeu este viu (zôn) ºi lucrãtor (ener-
gçs). Nu numai atât, ci puterea sa penetrantã
este mai mare decât puterea pe care o are
orice sabie cu douã tãiºuri ºi pãtrunde
pânã în interiorul fiinþei în aºa fel încât
judecã simþirile ºi gândurile inimii. Fãcând
aceasta, el este capabil sã discearnã ceea ce
este spiritual în om de ceea ce este doar
„sufletesc“ sau natural (desparte sufletul ºi
duhul) ºi face acest lucru chiar ºi atunci când
aceste elemente interioare, adesea contra-
dictori i , sunt atât de întrepãtrunse ca
încheieturile ºi mãduva. Viaþa interioarã a
creºtinului este adeseori un amestec ciudat
între motivaþii cu adevãrat spirituale ºi moti-
vaþii complet umane. Este nevoie de un agent
supranatural, aºa cum este Cuvântul lui
Dumnezeu, care sã discearnã ºi sã despartã ce

este spiritual de ceea ce este firesc. Deºi
cititorii credeau cã unele dintre acþiunile lor
aveau motivaþii spirituale, Cuvântul lui
Dumnezeu le-a arãtat cã acþionau pe baza
necredinþei, aºa cum a fãcut înainte Israelul.

4:13. Aºadar, ei nu ar fi trebuit lãsaþi sã
creadã cã motivele lor vor rãmânea ascunse,
pentru cã nici o fãpturã nu este ascunsã…
înaintea ochilor Aceluia cu care avem a
face. În schimb, totul este gol ºi descoperit
înaintea Lui. Spunând acest lucru, el le-a
amintit cititorilor cã, la fel ca toþi creºtinii, ºi
ei vor sta înaintea scaunului de judecatã al lui
Hristos, unde va trebui sã dea socotealã de
vieþile lor înaintea lui Dumnezeu (cf. Rom.
14:10-12; 2 Cor. 5:10). Dacã atunci vieþile lor
vor fi marcate de un eºec împotriva cãruia au
fost avertizaþi, ei îºi vor pierde rãsplata (cf.
1 Cor. 3:11-15). În acest context, ceea ce vor
pierde este moºtenirea lor, odihna.

4:14. Dar nu trebuie sã se întâmple aºa.
Din contrã, existã multe motive ca sã
rãmânem tari în mãrturisirea noastrã,
având în vedere cã avem un Mare Preot…
care a strãbãtut cerurile. Autorul s-a referit
o singurã datã înainte la preoþia lui Isus, deºi
ea a fost implicitã în 1:3, acum însã el era
pregãtit pentru o prezentare mai extinsã a
acestui adevãr. Înainte sã facã aceasta, el a
dorit sã sugereze relevanþa lui practicã pentru
cititori, pe care i-a îndemnat sã rãmânã „tari
în mãrturisirea“ lor. Era necesar ca ei sã ºtie
cã preoþia Domnului lor le oferea toate
resursele de care aveau nevoie.

4:15. Cel care a slujit ca Mare Preot
în folosul lor, a trecut prin ceea ce treceau
ei acum: a fost ispitit ca ºi ei, în toate
lucrurile. Spre deosebire însã de ei, El a fost
fãrã pãcat (cf. 7:26; 2 Cor. 5:21; 1 Ioan 3:5),
ºi nu a reacþionat greºit (nici nu putea, fiind
Dumnezeu) în nici una dintre ispitele pe care
l-a întâlnit, deºi, fiind om, a simþit realitatea
lor (la fel ca o stâncã lovitã de valurile unei
mãri înfuriate), putând astfel sã aibã milã
(sympathçsai, lit. „a simþi, a suferi cu“) de
slãbiciunile lor ºi ale noastre. Se poate
argumenta, ºi s-a argumentat, cã doar Cel
care a rezistat perfect ispitei poate cunoaºte
mãsura forþei sale. De aceea, Cel fãrã de
pãcat are o mare capacitate de compasiune,
aºa cum nici un pãcãtos nu poate sã aibã faþã
de semenii lui.

4:16. Având un astfel de Mare Preot
credincioºii pot sã se apropie cu deplinã
încredere (parrçsias; cf. 3:6; 10:19, 35) de
scaunul harului. Într-o carte plinã de
expresii captivante, pline de dragoste, puþine
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dintre ele întrec memorabila expresie „sca-
unul harului“. O astfel de concepþie despre
prezenþa lui Dumnezeu la care creºtinii ase-
diaþi pot veni în orice moment, sugereazã atât
suveranitatea Celui de care se apropie ei
(pentru cã vin la „scaunul“ — „tronul în NIV
— n. tr.), cât ºi bunãvoinþa Sa. La contactul
cu un astfel de Dumnezeu, creºtinii se pot
aºtepta sã gãseascã har, pentru ca sã fie
ajutaþi la vreme de nevoie.

III. Partea II: Fiul lui Dumnezeu — 
Preot (cap. 5-10)

În prima secþiune importantã a epistolei
(1:5-4:16), autorul a prezentat douã adevãruri
importante: (1) poziþia ºi destinul mãreþ al
Celui care este unicul Rege-Fiu al lui Dum-
nezeu ºi (2) mântuirea-moºtenire a celor care
se lipesc de El prin credinþã. În cadrul
prezentãrii acestor teme au fost introduse
avertismente solemne de a nu neglija sau
de a nu pierde moºtenirea care este posi-
bilã datoritã poziþei Lui înãlþate. Viitoarea
domnie a Fiului s-a aflat în miezul acestei
prezentãri.

În acelaºi timp, s-a arãtat clar faptul cã
Regele-Fiu este ºi Mare Preot. Importanþa
acestei realitãþi a fost deja prezentatã pe
scurt. Acum însã rolul preoþesc al Fiului va
fi analizat în detaliu. Autorul procedeazã la
fel ca în secþiunea precedentã presãrându-ºi
prezentarea cu îndemnuri ºi avertismente.

A. Introducere: Preotul potrivit (5:1-10)
Înainte de a dezvolta tema preoþiei lui

Hristos, scriitorul a fãcut pasul logic de a
prezenta condiþiile pe care le-a îndeplinit
Hristos pentru acest rol. Deºi preoþia Sa a fost
deja presupusã, validitatea ei trebuie sã fie
acum demonstratã pentru ca îndemnurile
care se vor întemeia pe ea sã aibã greutatea
necesarã.

1. CERINÞELE GENERALE PENTRU UN 
MARE PREOT (5:1-4)
5:1. Dacã s-ar pune întrebarea: ce este  de

fapt un mare preot, rãspunsul poate fi luat
uºor din sistemul organizatoric al Vechiului
Testament, pe care cititorii îl cunoºteau. O
astfel de persoanã face parte din rândul
oamenilor: este luat din mijlocul oamenilor
ºi îi reprezintã în lucrurile privitoare la
Dumnezeu. „Lucrurile privitoare la Dum-
nezeu“ includ daruri (dôra) ºi jertfe
(thysias) pentru pãcate (cf. 8:3; 9:9).

5:2-3. Marele preot trebuie sã fie ºi un
om al compasiunii, aºa cum ne lasã sã
înþelegem cuvântul metriopathein, tradus
prin expresia îngãduitor cu cei neºtiutori.
Compasiunea este capacitatea de a-ºi modera
simþirile pentru a evita extremele indiferenþei
reci ºi a tristeþii necontrolate. Pentru un mare
preot obiºnuit din vremea Vechiului Testa-
ment, aceastã compasiune provenea din
cunoaºterea faptului cã el însuºi este cuprins
de slãbiciune ºi supus cãderii. Aºa cã, atunci
când aducea jertfe, trebuia sã aducã jertfe
atât pentru pãcatele lui, cât ºi pentru pãca-
tele poporului. Din acest punct de vedere,
aºa cum va arãta autorul mai târziu (7:27),
Hristos n-a corespuns exact caracteristicilor
prezentate aici, pentru cã El a fost „fãrã
pãcat“ (4:15). Dar este posibil, de asemenea,
ca autorul sã se fi gândit la compasiunea
Fiului-Preot, compasiune cu mult mai bogatã
decât bunãtatea obiºnuitã atribuitã altor mari
preoþi.

5:4. Dar un lucru este sigur. Slujba mare-
lui preot avea ungerea divinã ºi nimeni nu
putea intra în ea doar pentru cã ºi-ar fi dorit
cinstea aceasta. Aºa cum a fost chemat
Aaron, acest Mare Preot trebuie ºi El sã fie
chemat de Dumnezeu.

2. CHEMAREA FIULUI LA PREOÞIE 
(5:5-10)
5:5-6. Autorul insistã asupra faptului cã

nimeni nu trebuie sã creadã cã Hristos ªi-a
început preoþia fãrã o chemare din partea lui
Dumnezeu. Dimpotrivã, Acelaºi care L-a
numit pe Hristos sã fie Fiul-Rege, L-a
chemat sã fie preot în veac, dupã rându-
iala lui Melhisedec. Unind aici textul din
Psalmul 2:7, pe care l-a citat mai înainte (Evr.
1:5), cu textul din Psalmul 110:4, autorul
leagã cu multã mãiestrie cele douã mari ade-
vãruri despre Mesia care constituie miezul
epistolei. Declaraþia Psalmului 2 L-a procla-
mat pe Isus ca Moºtenitorul davidic, al cãrui
destin era sã conducã naþiunile (cf. Ps. 2:8).
Dar ºi Psalmul 110 a fost citat mai devreme
cu acelaºi sens (cf. Evr. 1:13). Totuºi, acum a
fost citatã o altã afirmaþie din acest psalm,
pentru a arãta cã viitorul Cuceritor este ºi un
Preot dintr-un ordin special. În acest fel
autorul uneºte în persoana lui Hristos ambele
funcþii ale lui Isus: cea de Preot ºi cea de
Rege. Fãcând aºa, el era probabil conºtient
cã ataca poziþia sectarã, evidentã în rândul
grupãrii de la Qumran, care aºtepta atât un
Mesia rege sau laic, cât ºi un Mesia preot. În
orice caz, cele douã citate date aici, din
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Psalmul 2:7 ºi 110:4, ne aratã esenþa con-
cepþiei autorului despre Domnul Isus Hristos.
Este foarte verosimil ca autorul sã fi asociat
afirmaþiile celor doi psalmi cu momentul în
care Fiul „a ºezut la dreapta Mãririi în locu-
rile prea înalte“ (Evr. 1:3).

5:7. Dar ºi din alte puncte de vedere Isus
a îndeplinit condiþiile necesare pentru a fi
preot. Dacã se ridicã vreo întrebare cu privire
la jertfe (cf. v. 1), se poate spune cã, atunci
când a fost pe pãmânt, Isus a fãcut o slujbã
aducând rugãciuni ºi cereri. Pentru cuvân-
tul „aducând“, scriitorul a folosit acelaºi verb
(prospherô) pe care l-a folosit ºi în versetul 1.
Afirmaþia care a fost adãugatã: cu strigãte
mari ºi cu lacrimi cãtre Cel ce putea sã-L
izbãveascã de la moarte, a fost deseori con-
sideratã ca fãcând referire la experienþa din
Ghetsimani. Dar cuvântul grecesc folosit aici
pare sã reflecte traducerea din Septuaginta a
Psalmului 22:24. Deoarece acest psalm este
pentru autor un psalm mesianic (cf. Evr.
2:12), probabil cã el s-a gândit la suferinþele
de pe cruce, aºa cum le descrie acest psalm.
Acest lucru este adecvat pentru cã strigãtele
Mântuitorului ar putea fi legate direct de
lucrarea Sa jertfitoare.

Faptul cã aceste „strigãte mari ºi cu la-
crimi“ au fost acceptate de Dumnezeu rezultã
clar din afirmaþia cã El a fost ascultat din
pricina evlaviei (eulabeias) Lui. La aceasta
face referire ºi Psalmul 22 în a doua sa jumã-
tate, în care sunt redate cuvintele Celui care
a ieºit biruitor în suferinþe ºi Îl laudã pe
Dumnezeu pentru aceasta (cf. Ps. 22:22-31).
De fapt, prima notã de triumf a psalmului a
fost deja citatã (i.e., Ps. 22:22 în Evr. 2:12).
Astfel, Cel care a suferit cu „evlavie“ a fost
scãpat de la moarte, prin faptul cã a fost
înviat din morþi. Deci, învierea a oferit
dovada decisivã a acceptãrii jertfei lui Isus
de cãtre Dumnezeu.

5:8-10. Întreaga experienþã la care s-a
fãcut referire înainte a fost o formã de edu-
caþie pentru Isus înainte de a-i sluji pe
oamenii aflaþi în suferinþã. Relaþia Sa unicã
cu Dumnezeu (era Fiu) nu L-a scutit de
aceastã experienþã, pentru cã El trebuia sã
experimenteze adevãratul înþeles al ascultãrii
ºi faptul cã ea include ºi suferinþa. Fãcând
aºa, El a fost fãcut desãvârºit pentru rolul
pe care trebuia sã-L joace de Cãpetenie a
poporului ºi de Mare Preot. Nu putem nega
faptul cã nu înþelegem în întregime aceste
afirmaþii, aºa cum este ºi în cazul cuvintelor
din Luca: „ªi Isus creºtea în înþelepciune, în
staturã, ºi era tot mai plãcut înaintea lui

Dumnezeu ºi înaintea oamenilor“ (Luca
2:52). În sens real, dar nu înþeles în între-
gime, întruparea I-a dat Fiului lui Dumnezeu,
care era deja desãvârºit ºi infinit de înþelept,
experienþa cunoaºterii condiþiei umane.
Suferinþa a devenit astfel o realitate pe care
El a gustat-o ºi prin care a putut sã-i înþeleagã
foarte bine pe urmaºii Sãi. (În gr. aici este
un interesant joc de cuvinte între verbele sã
asculte [emathen] ºi a suferit [epathen].)

La acest lucru s-a gândit autorul atunci
când a afirmat cã El S-a fãcut pentru toþi
cei ce-L ascultã, urzitorul (aitios) unei
mântuiri veºnice. Mântuirea la care se face
referire aici nu poate fi deosebitã de cea con-
sideratã o moºtenire (Evr. 1:14). Ea poate fi
identificatã ºi cu „veºnica moºtenire“ din
9:15. Ea n-ar trebui confundatã cu obþinerea
vieþii veºnice, care nu este condiþionatã de
ascultare, ci de credinþã (cf. Ioan 3:16 etc.).
Încã o datã scriitorul s-a gândit la eliberarea
finalã ºi la victoria asupra tuturor duºmanilor,
ºi la bucuria produsã în acei mulþi fii ºi fiice
care au fost duºi la „slavã“. Acest fel de mân-
tuire este condiþionat de ascultare, mai precis
de acel fel de ascultare al lui Isus, care a
suferit ºi este legat strâns de cuvintele
Domnului: „Dacã voieºte cineva sã vinã dupã
Mine, sã se lepede de sine însuºi, sã-ºi ia
crucea ºi sã mã urmeze. Cãci oricine va vrea
sã-ºi scape viaþa, o va pierde; dar oricine îºi
va pierde viaþa din pricina Mea ºi din pricina
Evangheliei, o va mântui“ (Mar. 8:34-35).

Marele Preot a deveni t urzitorul
(„Sursa“ în NIV — n. tr.) acestei experienþe
mântuitoare, pentru acei ce sunt dispuºi sã
trãiascã în ascultare. Prezentându-L în acest
fel, autorul s-a gândit în primul rând la toate
resursele care sunt disponibile prin activi-
tatea de preot a lui Hristos, ºi care fac ca viaþa
creºtinã de ascultare sã fie posibilã. Indife-
rent de ce suferinþe ar avea parte un credin-
cios, Marele Preot îl înþelege, îi este milã de
el ºi-i pune la dispoziþie „îndurarea“ ºi
„harul“ de care are nevoie pentru a ieºi
biruitor. Aºa cum va spune scriitorul mai
târziu, El „poate sã mântuiascã în chip
desãvârºit pe cei ce se apropie de Dumnezeu
prin El, pentru cã trãieºte pururea ca sã
mijloceascã pentru ei“ (Evr. 7:25). ªi aceasta,
pentru cã Hristos a fost numit de Dum-
nezeu Mare Preot dupã rânduiala lui
Melhisedec.

B. Al treilea avertisment (5:11-6:20)
Autorul abia a început expunerea sa cu

privire la preoþia lui Hristos dupã rânduiala
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lui Melhisedec, dar s-a simþit obligat acum sã
întrerupã aceastã temã pentru a face loc unei
noi secþiuni de avertizare, înainte de a merge
mai departe. Avertismentul se referã la ima-
turitatea ºi la lenea cititorilor sãi, care l-au
fãcut pe autor sã se întrebe cât de multe expli-
caþii ar mai putea ei sã înþeleagã. Fãrã
îndoialã, el spera sã le trezeascã mai mult
atenþia asupra adevãrulului pe care dorea sã-l
descopere. Dar, în acelaºi timp, el a dorit ca
ei sã înþeleagã marele pericol de a rãmâne în
starea în care se aflau, pentru cã acest lucru ar
fi putut duce la un regres spiritual tragic.

1. PROBLEMA IMATURITÃÞII (5:11-14)
5:11-12. Asupra celor de mai sus avem

multe de zis, este afirmaþia prin care autorul
începe secþiunea, referindu-se la preoþia lui
Isus dupã rânduiala lui Melhisedec. Aºa cum
se va dovedi, discuþia despre acest subiect
va fi lungã (7:1-10:8) ºi profundã. El antici-
peazã deja cã vor fi lucruri grele de tâlcuit,
pentru cã destinatarii epistolei sale s-au fãcut
greoi la pricepere. El le-a amintit cã ei erau
creºtini de multã vreme, aºa cã de mult ar fi
trebuit sã fie învãþãtori. Alþii care erau la
credinþã de mai puþin timp, ar fi trebuit sã
beneficieze de învãþãtura lor, însã ei erau încã
în situaþia de a fi învãþaþi despre lucrurile de
bazã.

Fãcând aluzie la cele dintâi adevãruri,
scriitorul a folosit o expresie care ar putea sã
se refere la literele alfabetului, aºa cum sunt
ele învãþate de un copil la ºcoalã. „Cred cã
este nevoie sã revedeþi din nou ABC-ul“ pare
sã sugereze reproºul lui, dar, în acelaºi timp,
el nu avea intenþia sã revinã la aceste ade-
vãruri începãtoare (6:1). Ceea ce avea el în
vedere în primul rând era starea îndoielnicã a
minþii lor în faþa erorilor care-i puteau înºela
ºi îi puteau face sã se îndepãrteze de credinþa
lor. Dacã ar fi fost îndemnaþi, fie de grupurile
sectare, fie de alþii, sã-ºi abandoneze credinþa
creºtinã, acest lucru ar fi pus sub semnul
întrebãrii adevãrurile de bazã pe care ei ar fi
trebuit sã le pãstreze cu fermitate. Dupã toate
aparenþele, rezultatul a fost: aveþi nevoie de
lapte, nu de hranã tare! Iar ceea ce le va
oferi el imediat va fi într-adevãr o hranã tare,
care, spera el, îi va determina sã înainteze
spectaculos în experienþa lor creºtinã.

5:13-14. Este o mare insatisfacþie sã
rãmâi un prunc în lucrurile spirituale. Acest
lucru este adevãrat, pentru cã un prunc
spiritual, care se hrãneºte cu lapte, nu este
obiºnuit cu cuvântul despre neprihãnire.
Cuvântul (apeiros) tradus prin expresia „nu

este obiºnuit“ poate fi tradus mai bine prin
„neexperimentat“. Problema nu constã atât  în
faptul cã un „prunc“ spir i tual nu are
cunoºtinþe — deºi ºi acest lucru se întâmplã
— ci în faptul cã el nu a aplicat „cuvântul
despre neprihãnire“. El pierde posibilitatea
de a deveni matur, adicã de a avea capacitatea
de a lua decizii morale corecte. O astfel de
capacitate o au aceia a cãror judecatã s-a
deprins prin întrebuinþare sã deosebeascã
binele ºi rãul. O astfel de persoanã poate
primi hrana tare.

Scriitorul îºi trãdeazã încã o datã preo-
cuparea faþã de capacitatea cititorilor de a
respinge ideile false cu care se confruntã.
Dacã ar fi fost suficient de maturi, ar fi fost
capabili sã „deosebeascã“ ideile care repre-
zintã „rãul“ de cele adevãrate, care repre-
zintã „binele“. Dar el s-a temut cã ei încã nu
aveau aceastã capacitate, deºi el ar fi fãcut
orice efort ca sã le-o întipãreascã în mintea
lor.

2. SOLUÞIA PROBLEMEI (6:1-3)
6:1-2. Este surprinzãtor dar, în ciuda

stãrii lor spirituale pe care a evaluat-o atât de
bine, autorul refuzã sã se întoarcã la ade-
vãrurile vechi ºi fundamentale. În schimb, el
îi îndeamnã sã lase adevãrurile începãtoare
ale lui Hristos, ca sã meargã spre cele
desãvârºite. Dacã autorul s-ar fi întors la
adevãrurile începãtoare, cititorii lui ar fi
rãmas în starea în care se aflau. Autorul a
preferat o „operaþie radicalã“ ºi a decis
sã-i smulgã de acolo cât de repede posibil.
Într-adevãr, aceasta era soluþia pentru pro-
blema lor. Dacã ei ar fi progresat în mod
adecvat, ar fi evitat pericolul de a mai pune
din nou temelia pocãinþei. Dacã ei ar fi
„cãzut“, aºa cum vor avertiza versetele 4-6,
atunci o nouã temelie ar trebui pusã pentru
o nouã pocãinþã, dar aºa ceva „este cu
neputinþã“ (cf. v. 4, 6). Aºa cã mersul înainte
era singurul remediu real.

Faptele moarte („fapte care conduc la
moarte“ în NIV — n. tr.), este o expresie care
apare din nou într-un context care pare sã se
refere la ritualul levitic (9:14). Aici ar putea
fi folositã în acelaºi sens, pentru cã mulþi
dintre cititori au fost convertiþi la creºtinism
de la iudaism. Ritualurile pe care le-au
abandonat erau lipsite de viaþã, incapabile sã
le ofere experienþele de viaþã pe care le-au
gãsit în Hristos. Autorul voia sã spunã cã ei
n-ar trebui sã se întoarcã la aceste fapte
moarte, sub nici o formã, pentru cã acest
lucru ar însemna cã trebuie pusã o nouã
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temelie pentru a se pocãi de ele — deºi la o
astfel de pocãinþã nu se poate ajunge uºor,
oricât de corectã ar fi ea.

Dar temelia pe care ei ar trebui s-o punã
în situaþia nefericitã cã vor cãdea ar necesita
ºi alte adevãruri fundamentale. Acestea
sunt enumerate: temelia credinþei în Dum-
nezeu, învãþãtura despre botezuri, despre
punerea mâinilor, despre învierea morþilor
ºi despre judecata veºnicã. În mod clar,
autorul considera cã acestea fac parte din
„cele dintâi adevãruri“ (5:12), faþã de care
cititorii s-au dovedit a fi ºovãitori. Este
posibil ca fiecare dintre ele sã fi fost dez-
bãtute în confruntãrile pe care cititorii le-au
avut cu grupurile sectare. Întoarcerea la
poruncile iudaismului legalist sau sectar ar fi
însemnat întoarcerea la „faptele moarte“. Cel
care face pasul înapoi trebuie sã fie învãþat
din nou cã acceptarea a fost obþinutã cu
ajutorul „credinþei în Dumnezeu“ ºi nu prin
ritualuri.

Mai mult, „învãþãtura despre botezuri“,
pe care creºtinismul le cunoºtea (botezul lui
Ioan, botezul creºtin propriu-zis ºi chiar bo-
tezul în Duhul), ar fi trebuit reînvãþatã, la fel
ca ºi lucrurile fundamentale „despre punerea
mâinilor“. Menþionând aceste lucruri, scri-
itorul a contracarat învãþãturile sectare care
ofereau propriile ceremonii de iniþiere prin
„botezuri“ ºi „punerea mâinilor“. Dacã
sectanþii, sau alþii care, pe lângã propriile lor
ceremonii de iniþiere pe care le prezentau,
negau ºi speranþele escatologice ale creºti-
nilor (cf. comentariilor de la 4:1, 8-10),
atunci ºi doctrinele fundamentale „despre
învierea morþilor ºi despre judecata veºnicã“
ar fi fost puse la îndoialã. A abandona
credinþa creºtinã ºi a „cãdea“ (6:6) însemna
a renunþa la toate aceste doctr ine . În
aceastã situaþie, indiferent ce ar fi învãþat
mai înainte, cititorii ar fi renunþat la totul.
Astfel temelia ar fi trebuit pusã din nou
pentru a fi reînvãþaþi, deºi autorul nu avea
speranþa cã un asemenea proces ar putea avea
loc.

6:3. Dorinþa autorului era ca ei sã pro-
greseze spiritual, dar totodatã era perfect
conºtient cã acest lucru cerea mai mult decât
efortul sãu de a-i îndemna pe cititori sã
facã progrese. Dumnezeu trebuia sã-i ajute
ºi numai El le putea da ajutorul pentru a
îndeplini acest scop. Scriitorul le-a spus:
„sã mergem spre cele desãvârºite“ (v. 1), dar,
într-un spirit de dependenþã de ajutorul divin,
a adãugat: ªi vom face lucrul acesta dacã va
voi Dumnezeu. 

3. ALTERNATIVA LA PROGRES (6:4-8)
Într-o declaraþie extrem de solemnã,

autorul le prezintã tragica alternativã la
progresul pe care el dorea ca ei sã-l facã.
Dacã nu progresau, se retrãgeau, caz în care
situaþia ar fi fost într-adevãr groaznicã.

6:4-6. Acest pasaj a fost interpretat în
patru moduri, considerându-se cã este vorba
de: (1) pericolul pierderii mântuirii de cãtre
un creºtin, punct de vedere care trebuie
respins datoritã asigurãrii biblice cã mântu-
irea este lucrarea lui Dumnezeu ireversibilã;
(2) un avertisment împotriva unei credinþe
false, care nu duce la mântuire, sau a gusta
mântuirea fãrã a avea cu adevãrat parte de
credinþã (The New Scofield Reference Bible,
p. 1315); (3) un caz ipotetic: dacã un creºtin
îºi poate pierde mântuirea, nu mai existã loc
pentru pocãinþã (The Ryrie Study Bible, p.
1843); (4) un avertisment în legãturã cu
pericolul ca un creºtin sã decadã atât de
mult din starea adevãratei credinþe ºi vieþi,
încât sã ajungã descalificat pentru slujire
(1 Cor. 9:27) ºi pentru a moºteni gloria
milenialã. Ultima din aceste interpretãri este
cea adoptatã ºi în lucrarea de faþã. Aceste
versete luate în totalitatea lor constituie o
singurã frazã în limba greacã, la fel ca ºi în
limba englezã, în versiunea NIV (ºi în COR
— n.tr.). Afirmaþia centralã este: Cãci cei ce
au fost… este cu neputinþã sã fie înnoiþi
iarãºi ºi aduºi la pocãinþã. Ceea ce urmeazã
dupã cuvintele „cei ce“ este o prezentare a
persoanelor despre care scriitorul a afirmat
cã nu este posibil sã fie aduse înapoi la starea
de pocãinþã. Descrierea care urmeazã aratã cã
el s-a gândit la creºtini.

La început el îi prezintã ca oameni care
au fost luminaþi odatã. Acesta este un mod
normal de a se referi la experienþa convertirii
(cf. 2 Cor. 4:3-6). Singura datã când scriito-
rul mai foloseºte expresia „au fost luminaþi“
este în Evrei 10:32, unde referirea la expe-
rienþa creºtinã autenticã poate fi cu greu
pusã la îndoialã. Atunci când îi numeºte de
asemenea oameni care au gustat darul
ceresc, el foloseºte din nou concepte fami-
liare, legate de convertirea iniþialã (cf. Ioan
4:10; Rom. 6:23; Iac. 1:17-18). Efortul de a
evita aceastã concluzie, considerând cã ver-
bul „au gustat“ reprezintã mai puþin decât
o participare deplinã, nu dã rezultate, având
în vedere felul în care scriitorul foloseºte
acest cuvânt (Evr. 2:9) pentru a descrie expe-
rienþa morþii lui Isus. Textul se mai poate
compara cu 1 Petru 2:3, care citeazã Psalmul
34:8.
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Prezentarea este continuatã prin cuvin-
tele: ºi s-au fãcut pãrtaºi Duhului Sfânt. În
limba greacã se foloseºte din nou cuvântul
metochoi, folosit în Evrei 1:9 cu privire la
„tovarãºii“ Regelui mesianic ºi în 3:1, 14, cu
privire la cititorii creºtini (este folosit ºi în
12:8). Expresia precedentã ne aratã cã auto-
rul îi avea în vedere pe cei care primiserã
darul Duhului ca rezultat al convertirii lor.
În final, ei au gustat Cuvântul cel bun al
lui Dumnezeu ºi puterile veacului viitor.
Expresia se aplicã în mod normal conver-
tiþilor a cãror instruire în „Cuvântul lui
Dumnezeu“ le-a dat o experienþã veritabilã
prin care au înþeles cã acesta este „bun“ ºi
care, de asemenea, au cunoscut realitatea
minunilor. Cuvântul tradus „puterile“ (dyna-
meis) este cel tradus în mod obiºnuit în Noul
Testament prin „minuni“ ºi pare sã fie o
aluzie la experienþa deja menþionatã în 2:4.
Analizat din orice unghi, limbajul se potri-
veºte foarte uºor creºtinilor adevãraþi. Încer-
carea de a considera cã este vorba de oameni
care doar pretind cã sunt credincioºi ºi nu de
creºtini adevãraþi este forþatã.

Urmeazã, totuºi, o expresie severã: ºi
care totuºi au cãzut („dacã ei cad“ în NIV
— n.tr.). Traducerea NIV nu redã totuºi pe
deplin ideea din limba originalã, unde nu
existã nici un element condiþional. Cuvântul
grecesc parapesontas este de fapt o parte a
construcþiei cãreia îi aparþin expresiile des-
criptive precedente. Astfel cã o traducere mai
potrivitã ar fi: „Este imposibil pentru cei care
au fost luminaþi odatã, care au gustat… care
s-au fãcut pãrtaºi… care au gustat… ºi care
au cãzut, sã fie aduºi înapoi la pocãinþã“.
Departe de a trata aceastã chestiune ca una
ipoteticã, limbajul scriitorului aratã cã a
cunoscut astfel de cazuri.

Evident cã verbul „au cãzut“ nu se poate
referi la pierderea vieþii veºnice, care, aºa
cum aratã clar Evanghelia dupã Ioan, este o
posesiune inalienabilã a celor care îºi pun
nãdejdea în Hristos. Dar este totuºi evident
faptul cã scriitorul s-a gândit la îndepãrtarea
de credinþã, apostazie, abandonarea credinþei
creºtine (cf. Evr. 3:6, 14; 10:23-25, 35-39).
Afirmaþia cã o astfel de cãdere nu este posi-
bilã pentru o persoanã regeneratã este o
ipotezã teologicã fãrã nici un sprijin în Noul
Testament. Pavel cunoºtea pericolul doctri-
nelor false pentru credinþa unui creºtin ºi a
menþionat douã persoane, Imeneu ºi Filet,
care spuneau cã „a ºi venit învierea, ºi
rãstoarnã credinþa unora“ (2 Tim. 2:17-18).
Autorul Epistolei cãtre Evrei era foarte

realist ºi lua în serios asaltul declanºat
împotriva credinþei cititorilor sãi. El i-a aver-
tizat  cã cei care sucombã, adicã cei care „au
cãzut“ dupã toate marile privilegii spirituale
pe care le-au experimentat, nu pot fi înnoiþi
iarãºi ºi aduºi la pocãinþã.

Motivul este exprimat prin cuvintele:
fiindcã ei rãstignesc din nou pentru ei pe
Fiul lui Dumnezeu, ºi-L dau sã fie batjo-
corit. Cuvintele „pentru ei“ pot fi traduse mai
bine prin „cu privire la ei înºiºi“. Cei care
renunþã la credinþa lor creºtinã, în privinþa
atitudinii ºi conduitei lor, fac un pas care
echivaleazã cu renunþarea publicã la Hristos.
Când au crezut prima datã în El, ei au devenit
conºtienþi de faptul cã rãstignirea Sa a fost
nedreaptã ºi s-a datorat respingerii de cãtre
cei pãcãtoºi a Mântuitorului. Renunþând la
acest punct de vedere, ei susþin pãrerea vrãj-
maºilor lui Isus, conform cãreia El a meritat
sã moarã pe cruce. În acest sens „ei rãstignesc
din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu.“
Fiindcã rãstignirea a fost în special opera
evreilor, dacã destinatarii epistolei au fost
evrei care au fost ademeniþi sã se întoarcã la
formele religiei lor ancestrale, cuvintele
autorului capãtã o semnificaþie particularã.
Apostazia lor ar fi însemnat un nou pas
înapoi ºi exprimarea solidaritãþii cu aceia
dintre compatrioþii lor care au dorit ca Isus sã
fie pus pe cruce. Acest lucru era cel mai grav
în opinia autorului. O astfel de persoanã nu
putea fi câºtigatã ºi adusã înapoi la stadiul de
pocãinþã, aºa cum a fost ea la convertirea
iniþialã la creºtinism. Afirmând aceste
lucruri, cuvintele autorului sugereazã o pro-
fundã împietrire a inimilor lor faþã de efor-
turile de a-i readuce nu la convertirea la
creºtinism, ci la devotamentul creºtin.

6:7-8. O ilustraþie din naturã vine acum
sã aducã ideea autorului la o concluzie.
Atunci când ploaia udã un pãmânt care dã
roadã, el capãtã binecuvântare de la Dum-
nezeu. Aici scriitorul comparã privilegiile
pe care le-a enumerat (v. 4-5) cu o ploaie
venitã din cer peste viaþa creºtinului. Efectul
ei ar trebui sã fie acela cã rodeºte o iarbã
folositoare celor pentru care este lucrat —
posibil o referire la felul în care alþi creºtini
beneficiazã de pe urma vieþilor creºtinilor
roditori (cf. v. 10). O astfel de productivitate
aduce binecuvântãri divine peste vieþile
creºtinilor roditori.

Dar ce se întâmplã dacã pãmântul care
primeºte „ploaia“ rãmâne neproductiv? Deºi
versiunea NIV introduce cuvântul „pãmânt“
pentru a doua oarã, în versetul 8, textul
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original leagã afirmaþia direct de acel
„pãmânt“ menþionat în versetul 7 (aºa cum
apare în COR — n. tr.). Ideea este cã atunci
când un pãmânt udat de ploaie este productiv,
Dumnezeu îl binecuvânteazã. Dar dacã el
produce doar spini ºi mãrãcini, este lepãdat
(adokimos, „dezaprobat“; cf. 1 Cor. 9:27) ºi
aproape sã fie blestemat. Apoi el sfârºeºte
prin a i se pune foc. Metafora ne reamin-
teºte de blestemul original pe care Dumnezeu
L-a rostit asupra pãmântului (Gen. 3:17-19)
ºi sugereazã cã viaþa unui creºtin neproduc-
tiv va cãdea în ultimã instanþã („sfârºeºte“)
sub condamnarea asprã a lui Dumnezeu ºi
sub judecata ºi mânia aprinsã a Lui (Evr.
10:27).

Referirea la „foc“ i-a fãcut pe mulþi sã
se gândeascã la Iad, lucru normal de altfel,
dar nimic din text nu lasã sã se înþeleagã
acest lucru. În Vechiul Testament mânia lui
Dumnezeu împotriva poporului Sãu cãzut
este adesea legatã de foc (cf. ex., Is. 8:18-19;
10:17). Chiar ºi acest scriitor putea spune, cu
un pronunþat efect metaforic: „Dumnezeul
nostru este un foc mistuitor“ (Evr. 12:29). De
fapt, a considera cã aici este vorba despre Iad
trãdeazã neatenþia faþã de metafora folositã de
autor. Arderea unui câmp pentru a distruge
mãrãcinii pe care i-a produs era o practicã
cunoscutã în vremea veche. Scopul sãu nu
era acela de a distruge câmpul (pe care focul
oricum nu-l putea afecta), ci de a distruge
buruienile care cresc pe el. Dupã aceea
câmpul era gata pentru a fi cultivat.

Alegând acest fel de metaforã, autorul a
arãtat cã el nu era disperat în totalitate cu
privire la cei care au dat înapoi ºi nu i-au
ascultat avertismentul. Poate cã eforturile
fãcute înainte de aspra judecatã divinã de
a-i rechema pe astfel de oameni la credinþa
creºtinã sunt zadarnice (6:4-6), dar nu putem
spune cã acest lucru este imposibil ºi pentru
Dumnezeu. Autorul a vrut sã spunã cã nimic
nu poate împiedica pedeapsa arzãtoare a
celor apostaþi, însã acolo unde un „pãmânt“ a
ars, este o altã chestiune. Pavel credea cã cei
care au „cãzut din credinþã“ puteau profita de
experienþele pe care le-au trãit fiind pedepsiþi
ca rezultat al cãderii lor (1 Tim. 1:19-20).
Desigur, autorul era reticent în legãturã cu
restabilirea care urma. Poate cã scriitorul a
crezut cã unii ar putea sã nu rãspundã la
aceste pedepse, dar preocuparea lui princi-
palã a fost sã-i avertizeze în privinþa cursului
acþiunilor care i-ar putea conduce la o ase-
menea judecatã divinã dezastruoasã. Fãrã
îndoialã, alegerea iscusitã a acestei imagini

din agriculturã este menitã sã arate cã acel
„foc“ este temporar ºi, în esenþã, dãtãtor de
speranþã.

4. ÎNCURAJAREA DE ÎNCHEIERE (6:9-20)
Autorul ºtia cã aceste cuvinte au fost

apãsate ºi solemne, deºi nu în acelaºi grad în
care le-a prezentat adesea expunerea urmã-
toare. El a simþit cã era nevoie de un cuvânt
de încurajare. Acest model — un avertisment
sever urmat de o caldã încurajare — a apãrut
deja în precedenta secþiune de avertizare (3:1-
4:16) care s-a încheiat într-o manierã pozitivã
distinctã (4:14-16). În mod similar, autorul a
încheiat aici secþiunea de avertizare într-o
notã plinã de speranþã.

6:9. Autorul nu a dorit ca destinatarii
epistolei sale sã creadã cã el ºi-a pierdut
nãdejdea cu privire la ei. În schimb le-a
spus: de la voi aºteptãm lucruri mai bune.
Cuvintele acestea sunt parcã ale unui pastor
care, dupã ce ºi-a avertizat adunarea de
cursul periculos al acþiunilor membrilor ei, le
spune: „Dar eu sunt sigur cã voi nu veþi face
niciodatã aºa!“ Cuvintele acestea nu repre-
zintã o declaraþie teologicã, aºa cum uneori
sunt considerate în mod greºit, ci expresia
unei speranþe. „Lucruri mai bune“ sunt acele
lucruri cari însoþesc mântuirea. „Mântui-
rea“ la care se face referire ar trebui înþeleasã
conform sensului ei din 1:14. Este acea
experienþã a victoriei ºi a slavei pe care o
moºtenesc cei ce au rãmas alãturi de Rege.
Mai este ºi odihna moºtenitã în care lor li
s-a permis sã intre. Scriitorul a insistat aici
asupra faptului cã el se aºtepta de la cititorii
sãi sã persevereze pânã la sfârºit ºi sã dobân-
deascã aceste binecuvântãri, deºi se simþea
obligat sã-i avertizeze împotriva unei atitu-
dini contrare.

6:10. Autorul ºtia cã Dumnezeu nu este
nedrept. Cititorii sãi nu vor fi abandonaþi.
Dumnezeu îºi va aminti osteneala… ºi
dragostea pe care ei au arãtat-o pentru
Numele Lui, ajutându-i pe alþi credincioºi.
Cuvintele autorului au atins o coardã sen-
sibilã a inimilor fraþilor sãi creºtini. Prin ele
el le-a amintit cititorilor de ceea ce fãcuserã,
ºi încã mai fãceau, pentru fraþii lor creºtini.
Astfel i-a încurajat sã continue, asigurându-i
cã Dumnezeu cunoºtea tot ajutorul lor ºi era
dispus sã-i ajute în orice lucru ar fi avut
nevoie.

6:11-12. Dacã se vor dovedi silitori în
pãstrarea drumului bun pe care porniserã
deja, ºi de care Dumnezeu avea cunoºtinþã,  ei
vor avea astfel garanþia pentru o deplinã
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nãdejde, conferitã celor care persevereazã
pânã la sfârºit. El i-a mai îndemnat: sã nu
vã leneviþi. Cuvântul „leneviþi“ (nôthroi)
este acelaºi cuvânt tradus „greoi“ în 5:11, în
expresia „greoi la pricepere“. Lenea, care era
un semn al imaturitãþii lor spirituale, trebuia
sã disparã. (În gr. înþelesul acestui verset este,
„nu dorim sã fiþi leneºi“.) Scopul lor real tre-
buia sã fie moºtenirea care le stãtea înainte.
Ei ar trebui sã calce pe urmele celor ce, prin
credinþã ºi rãbdare, moºtenesc promisiunile
lui Dumnezeu.

6:13-15. Dacã destinatarii epistolei
cãutau modele ca sã calce „pe urmele“ lor,
atunci Avraam era un exemplu potrivit,
pentru cã el a primit de la Dumnezeu fãgã-
duinþa înmulþirii seminþiei sale. La timpul
cuvenit, rãbdarea sa a fost rãsplãtitã prin
faptul cã a primit „fãgãduinþa“. Deoarece
referirea este la promisiunea fãcutã în Geneza
22:17, dupã cererea jertfirii lui Isaac, este
posibil ca autorul sã fi considerat primirea
promisiunii drept o rãsplatã. În acest caz
ideea este cã, dupã ce Avraam a trecut cu bine
testul (cu jertfirea lui Isaac), el a obþinut
promisiunea. A aºteptat cu rãbdare este o
expresie care traduce participiul makrothy-
mçsas, legat de substantivul „rãbdare“,
makrothymias din Evrei 6:12. Acest cuvânt,
obiºnuit în Noul Testament, se referã la capa-
citatea de a-ºi controla sentimentele fãrã a se
rãzbuna pe alþii (cf. ex., Col. 1:11; 3:12; Iac.
5:7-8, 10). Un sinonim, hypomonç, „rezis-
tenþã, perseverenþã“, înseamnã capacitatea
de a rãmâne ferm în faþa circumstanþelor
nedorite (cf. Col. 1:11; Evr. 12:1-3, 7; Iac.
5:11).

6:16-18. În acest punct al prezentãrii,
autorul nu se mai referã la Avraam, iar jurã-
mântul fãcut lui este considerat ca fiind în
beneficiul creºtinilor în general. Faptul cã
promisiunea din Geneza 2:18 conþine aspecte
mesianice reiese clar din aceste cuvinte:
„Toate neamurile pãmântului vor fi binecu-
vântate în sãmânþa ta.“ Apoi autorul Epistolei
cãtre Evrei a afirmat cã speranþa mesianicã
pe care o conþinea aceastã promisiune este
datã ca sigurã, nu doar lui Avraam, ci ºi
creºtinilor, moºtenitorilor fãgãduinþei. Ca ºi
în afacerile oamenilor în care un jurãmânt
pune capãt oricãrei neînþelegeri dintre ei,
tot aºa ºi aici nu existã nici un fel de neîn-
þelegere pentru cã Dumnezeu a venit cu un
jurãmânt. Dacã cineva, aºa cum erau cei din
grupurile sectare, ar fi negat aceastã spe-
ranþã escatologicã, el s-ar fi izbit de cea mai
puternicã garanþie divinã. Pe lângã faptul cã

era cu neputinþã ca Dumnezeu sã mintã,
Cuvântul Sãu întotdeauna adevãrat era
susþinut în acest caz ºi de jurãmântul Sãu.
Acestea sunt cele douã lucruri cari nu se
pot schimba ºi care-i încurajeazã pe cei care
pot apuca nãdejdea care le este pusã
înainte.

6:19-20. Imaginea sugeratã în versetul 18
prin cuvintele „a cãror scãpare a fost sã
apucãm“ este cea a unui refugiu fortificat.
Apoi, schimbând uºor registrul, scriitorul a
sugerat ideea unui port unde se aflã în sigu-
ranþã o ancorã a sufletului. Aceastã ancorã a
fost dusã la cel mai sigur loc — dincolo de
perdeaua dinlãuntru Templului — de cãtre
Isus, care a intrat pentru noi ca înainte
mergãtor. Cuvântul grecesc prodromos
(„înainte mergãtor“) sugereazã imaginea
marinarilor care pãrãsesc corabia într-o micã
ambarcaþiune pentru a duce ancora într-un loc
în care poate fi fixatã în siguranþã. La fel ºi
Isus, prin intrarea Sa în sanctuarul ceresc,
unde este Mare Preot în veac, a dat nãdejdii
creºtinilor posibilitatea ancorãrii într-un loc
de unde nu poate fi mutatã. Dar, deºi nãdej-
dea cititorilor era sigurã, ei ar fi trebuit sã se
þinã de ea cu tenacitate pânã la sfârºit.

C. Un Preot mai mare ºi o slujbã mai mare 
(7:1-10:18)
Aici începe cel mai lung pasaj expozitiv

din epistolã. Lungimea sa sugereazã impor-
tanþa pe care o are. Tema este tema principalã
a Epistolei cãtre Evrei. Adevãrata resursã a
cititorilor aflaþi în mijlocul presiunilor este
Hristos, Marele Preot. Ei ar fi trebuit sã înþe-
leagã mãreþia acestei preoþii, superioritatea sa
faþã de preoþia leviticã ºi accesul perfect pe
care-l aveau pe baza morþii lui Hristos.

1. UN PREOT MAI BUN (cap. 7)
Scriitorul s-a întors la tema pe care a

prezentat-o în 5:1-10, dar pe care el considera
cã destinatarii epistolei sale nu au putut sã o
înþeleagã (cf. 5:11). La încheierea recentului
sãu avertisment (5:11-6:20), el a reluat
subiectul preoþiei lui Melhisedec (6:19-20).
Acum este prezentatã aceastã temã.

a. Mãreþia lui Melhisedec (7:1-10)
7:1-3. La început scriitorul prezintã patru

mari trãsãturi ale personajului Vechiului
Testament, Melhisedec. El a fost un prototip
foarte potrivit pentru Hristos Însuºi, pentru
cã era ºi împãratul Salemului, ºi preot. El
l-a binecuvântat pe Avraam, ºi a primit…
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zeciuialã de la el. Titlul ºi numele lui Mel-
hisedec sugereazã atributele mesianice ale
neprihãnirii ºi pãcii. Atât cât putem afla din
Vechiul Testament, el era fãrã tatã, fãrã
mamã, fãrã spiþã de neam, neavând nici
început al zilelor, nici sfârºit al vieþii. Pe
baza acestor cuvinte s-a considerat deseori
cã autorul a vrut sã spunã cã aceastã tãcere
a scrierilor inspirate îl prezintã tipologic pe
Melhisedec ca fiind asemãnat cu Fiul lui
Dumnezeu. Dar, deºi acest lucru poate fi
adevãrat, afirmaþiile nu spun acest lucru ºi în
special afirmaþia cã Melhisedec rãmâne
preot în veac. Expresia „în veac“ traduce o
expresie (eis to diçnekes) care apare doar în
Epistola cãtre Evrei (aici ºi în 10:12, 14) ºi
înseamnã „continuu“ sau „neîntrerupt“.

O interpretare mult mai plauzibilã este
cã Melhisedec aparþinea unui alt ordin în care
nu exista un sfârºit al preoþiei celor care
fãceau parte din el. (Mai târziu el a spus în
7:8 cã despre Melhisedec „se mãrturiseºte
cã este viu“.) Dacã acest lucru este corect,
atunci Melhisedec s-ar putea sã fi fost o fiinþã
angelicã care a domnit pentru un timp la
Salem (i.e., Ierusalim). Dacã aºa stau lucru-
rile, afirmaþia: „neavând nici început al
zilelor“ nu înseamnã cã el a fost veºnic, ci
doar cã a avut o origine pretemporalã. De
asemenea, concepþia cã Melhisedec a fost
înger nu-l ridicã la acelaºi nivel cu Fiul lui
Dumnezeu, pentru cã autorul afirmase deja
superioritatea Fiului asupra îngerilor (1:5-
14). Existã într-adevãr dovezi cã Melhisedec
era considerat la Qumran un personaj ange-
lic. Dacã aºa stau lucrurile ºi în Epistola cãtre
Evrei, atunci Fiul lui Dumnezeu este Mare
Preot într-un ordin în care Melhisedec este
doar simplu preot.

7:4-10. Superioritatea personalã a lui
Melhisedec asupra patriarhului Avraam este
garantatã de faptul cã Avraam i-a dat
zeciuialã din prada de rãzboi. Deºi Mel-
hisedec n-a avut vreo legãturã cu ordinul
leviþilor, el a primit zeciuialã de la Avraam
ºi l-a ºi binecuvântat. Acest gest de binecu-
vântare a întãrit mai mult superioritatea sa
faþã de patriarh. Mai mult, el era evident
superior faþã de leviþi, care primeau zeciuieli,
dar erau muritori. În contrast, zeciuiala de la
Avraam a fost primitã de cel despre care se
mãrturiseºte cã este viu. În plus, într-un fel,
Levi a dat zeciuialã prin Avraam… cãci era
încã în coapsele strãmoºului sãu. Scriitorul
ºtia cã Levi n-a plãtit zeciuialã, în mod
literal, lui Melhisedec, dar pe baza princi-
piului cã un strãmoº este mai mare decât

descendenþii lui, fapta lui Avraam a afirmat
superioritatea lui Melhisedec chiar ºi asupra
preoþiei levitice. Astfel, Melhisedec a avut o
mãreþie pe care Vechiul Testament o aratã cu
claritate.

b. Noua preoþie a suprimat-o pe cea veche 
(7:11-19)
Odatã stabilitã superioritatea lui Mel-

hisedec, atât în plan personal cât ºi în com-
paraþie cu Avraam ºi Levi, scriitorul este
pregãtit sã prezinte un nou aspect. Aceastã
superioritate era necesarã fiindcã Legea a
fost înlocuitã. Sistemul legal ºi cel levitic,
care nu se mai potriveau, era necesar sã fie
înlocuite de ceva mai bun.

7:11-12. Într-o manierã foarte simplã,
autorul a demonstrat imperfecþiunea din
preoþia Leviþilor pe baza promisiunii lui
Dumnezeu (din Ps. 110:4) cã se va ridica o
nouã preoþie, aparþinând altui ordin decât cel
al lui Aaron. Fiindcã, odatã schimbatã pre-
oþia, urmeazã ca întregul sistem legalist, pe
care se baza structura leviticã, sã fie schim-
bat. Aici scriitorul a afirmat adevãrul spus de
Pavel cã „nu sunteþi sub Lege“ (Rom. 6:14),
deºi el l-a abordat dintr-un unghi diferit.

7:13-14. Preoþia leviticã a fost înlocuitã
prin faptul cã Domnul nostru a ieºit din
Iuda. Aceastã seminþie nu are nici un rol în
rânduiala leviticã, iar lucrurile pe care
Dumnezeu le-a spus despre noul Preot s-au
aplicat Unuia din Iuda, ceea ce constituie
dovada cã a fost fãcutã o schimbare.

7:15-19. O dovadã în plus (lucrul acesta
se face ºi mai luminos) se gãseºte ºi în afir-
maþia cã noul Preot are puterea unei vieþi
nepieritoare (akatalytou). Psalmul 110:4 a
fost citat aici din nou pentru a arãta cã o ast-
fel de viaþã nepieritoare este o parte inerentã a
ordinului lui Melhisedec. (Este posibil ca
autorul sã se fi gândit la acest text atunci când
a fãcut afirmaþia despre Melhisedec din Evr.
7:8.) Astfel, noul preot nu-ºi bazeazã slujba
pe legea unei porunci pãmânteºti. Aici se
pare cã scriitorul vrea sã spunã cã Legea, care
reglementa instituþia preoþeascã ºi succe-
siunea ei, era „pãmânteascã“, nu în sensul cã
era rea, ci cã ea aparþinea oamenilor supuºi
morþii. Dar aceastã poruncã de mai înainte
a fost înlocuitã pentru cã a fost neputincioasã
ºi zadarnicã. Ea a fost schimbatã cu noua
preoþie care constituie o nãdejde mai bunã
prin care ne apropiem de Dumnezeu.
Astfel, scriitorul a stabilit faptul cã Legea
care n-a fãcut nimic desãvârºit, a fost înlo-
cuitã de o instituþie preoþeascã care poate
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sã-ºi îndeplineascã obiectivele pentru cei
care, prin ea, se apropie de Dumnezeu.

c. Superioritatea noului Preot (7:20-28)
Dacã, aºa cum a arãtat autorul, Melhi-

sedec a fost mai mare decât Levi (v. 4-10) ºi
noua preoþie a abrogat-o în mod inevitabil pe
cea veche (v. 11-19), atunci noul Preot tre-
buie sã fie mai mare decât preoþii levitici.

7:20-22. Preoþia lui Hristos diferã foarte
mult de preoþia leviticã prin faptul cã ea a fost
instituitã cu ajutorul unui jurãmânt. Prin
contrast, descendenþii lui Aaron ºi-au asumat
aceastã sarcinã fãrã jurãmânt. Apoi scrii-
torul a citat din nou jurãmântul divin din
Psalmul 110:4, a cãrui solemnitate constituie
un argument al superioritãþii noului Preot,
care este instalat în acest rol în toatã mãreþia
Sa. De altfel, prin jurãmântul acesta, Isus
S-a fãcut chezaºul (engyos, folosit doar aici
în NT) unui jurãmânt mai bun. Isus a ga-
rantat prin propria Sa persoanã superioritatea
noii preoþii asupra celei vechi, pentru cã
jurãmântul Sãu a asigurat instalarea perma-
nentã în slujba preoþiei.

7:23-25. Preoþii Vechiului Testament nu
ºi-au îndeplinit slujba de preoþi în mod per-
manent, pentru cã moartea îi împiedica sã
facã acest lucru. Dar Isus rãmâne în veac ca
preot, ceea ce Îi dã posibilitatea sã-ªi ducã
la bun sfârºit lucrarea de mântuire. Când
scriitorul spune cã Isus poate sã mântuiascã
în chip desãvârºit, el continuã sã se refere la
moºtenirea mântuirii la care face referire în
1:14. Cititorii ar fi trebuit sã þinã cu fermitate
la mãrturisirea credinþei lor în Hristos ºi ast-
fel sã se poatã numãra printre cei care se
apropie de Dumnezeu prin El, ºtiind cã El îi
va ajuta sã treacã prin încercãri ºi dificultãþi
pânã la sfârºitul drumului, pentru cã El
trãieºte pururea ca sã mijloceascã pentru
ei. Spunând acestea, autorul se întoarce la un
adevãr pe care l-a enunþat deja (4:14-16),
pasaj în care i-a invitat pe cititori sã benefi-
cieze de harul  ºi mila care le-au fost oferite
prin preoþia lui Isus. Dacã vor face aºa, ei vor
descoperi cã Marele Preot ºi Cãpetenia poate
face acest lucru! El poate sã-i ducã victorioºi
în slava în care au fost duºi mulþi fii. În acest
fel, El i-a mântuit „în chip desãvârºit“.

7:26-28. La urma urmelor, El este acel
Mare Preot care ne trebuia. Caracterul Sãu
este fãrã nici un cusur, iar El a fost înãlþat
mai pe sus de ceruri. Ca urmare, El n-are
nevoie, la fel ca preoþii levitici, sã aducã
jertfe în fiecare zi, întâi pentru pãcatele
Sale, ºi apoi pentru pãcatele norodului.

La o primã privire, versetele 27-28 par sã se
refere la ritualul din Ziua Ispãºirii (Lev. 16),
dar acesta era o datã pe an, „nu în fiecare zi“.
Probabil cã acest text rezumã acest ritual
prin sistemul obiºnuit de aducere a jertfelor.
Existã unele dovezi cã în tradiþia iudaicã
exista concepþia cã un mare preot trebuie sã
aducã jertfe zilnice ºi cã prevederile din
Levitic 6:12-13 pot sã se refere la el.

În orice caz, noul Preot nu avea nevoie de
jertfe repetate nici pentru El, nici pentru alþii.
Propria Sa jertfã a fost definitivã ºi sufi-
cientã. Despre acestea se va spune mai mult
în Epistola cãtre Evrei capitolele 9 ºi 10. Aici
autorul s-a mulþumit sã concluzioneze cã, spre
deosebire de preoþii leviþi, Fiul este un Mare
Preot desãvârºit. Referirea la faptul cã El
este desãvârºit pentru veºnicie ne duce cu
gândul la 5:8-10. Suferinþele Fiului, despre
care aici se spune cã S-a adus jertfã odatã
pentru totdeauna (ephapax, cf. 9:12; 10:10;
de asemenea, cf. hapax, „o singurã datã“ în
9:26, 28), sunt cele care L-au fãcut „desã-
vârºit“ pentru slujba Sa de a sta în prezenþa
lui Dumnezeu, unde El mijloceºte pentru
cei ce sunt ai Lui. Astfel, Legea pune mari
preoþi pe niºte oameni supuºi slãbiciunii,
dar prevederile jurãmântului fãcut dupã ce
a fost datã Legea, pune un altfel de Preot.
În acest fel, cititorii pot merge la El întot-
deauna, încrezãtori cã El poate sã le împli-
neascã orice nevoie.

2. O SLUJBÃ MAI BUNÃ (8:1-10:18)
În capitolul 7, scriitorul s-a ocupat de

superioritatea noii preoþii. O astfel de preoþie
trebuie sã aibã ºi o lucrare superioarã a pre-
otului. Acest lucru va fi dezvoltat în aceastã
secþiune a epistolei. În continuare, epistola
descoperã cã Noul Legãmânt pune în evi-
denþã o slujbã preoþeascã înnoitã.

a. Prezentarea slujbei mai bune (8:1-6)
8:1-2. Autorul Epistolei cãtre Evrei a

deschis acest pasaj cu o afirmaþie tranziþio-
nalã: Punctul cel mai însemnat al celor
spuse este cã… El a vrut sã rezume ceea ce
a spus înainte, iar apoi sã continue cu o nouã
idee. Referindu-se la Domnul Isus ca Mare
Preot care s-a aºezat la dreapta… Mãririi,
în ceruri, el a folosit cuvinte din 1:3 (cf.
10:12; 12:2). Sensul acestui adevãr este
destul de clar, iar în cele ce urmeazã el dez-
voltã mai mult aceastã idee. În expresia: ca
slujitor al Locului prea sfânt ºi al adevã-
ratului cort el s-a referit la aspecte care au
fost implicite în sfaturile sale anterioare, dar
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acum a folosit noi termeni pentru a le
prezenta. Slujba (leitourgos, „un slujbaº“ în
slujba preoþiei) este de fapt o temã nouã.
„Adevãratul cort“ este domeniul ceresc în
care se îndeplineºte aceastã slujbã.

8:3-6. Aici avem o dezvoltare iniþialã,
preliminarã a noii teme. Pentru cã rolul unui
preot înseamnã ºi daruri (dôra) ºi jertfe
(thysias; cf. 5:1; 9:9), ar trebui ca noul Mare
Preot sã aibã ceva de adus. Fãrã îndoialã,
slujba Sa nu poate fi una pãmânteascã, de
vreme ce slujba leviticã bazatã pe jertfe a
continuat. (Aceste cuvinte însemnau cã
Templul iudaic era încã în picioare.) Dar
sanctuarul folosit pentru aceste slujbe este
doar chipul (hypodeigmati; cf. 9:23-24) ºi
umbra (skia; cf. 10:1) celui ceresc, în care
slujeºte noul Preot. Statutul sãu de „umbra
lucrurilor cereºti“ i-a fost asigurat când
Moise a ridicat cortul (prototipul Templului)
sub stricta îndrumare divinã (8:5). Dar slujba
lui Isus o depãºeºte pe cea a preoþilor leviþi,
la fel cum legãmântul pe care El l-a mijlocit
l-a înlocuit pe al lor. (Autorul foloseºte de trei
ori cuvântul mijlocitor cu privire la Isus: 8:6;
9:15; 12:24.) Cuvântul slujbã (leitourgia, cf.
„slujitor“, 8:2) dã din nou tonul principal, dar
acum se adaugã ºi faptul cã superioritatea
noii slujbe preoþeºti este strâns legatã de un
legãmânt superior, care la rândul lui este
aºezat pe fãgãduinþe mai bune. Acum vor fi
luate în considerare atât legãmântul cât ºi
promisiunile.

b. Un legãmânt mai bun (8:7-9:15)
8:7. Scriitorul va dovedi pe scurt cã

existã promisiunea Noului Legãmânt, citând
din Ieremia 31:31-34. Fãcând aºa, el a
demonstrat cã o astfel de promisiune demon-
streazã insuficienþa celei vechi.

8:8-12. Promisiunea Noului Legãmânt
a fost fãcutã, subliniazã scriitorul, într-un
pasaj în care Dumnezeu face o mustrare
poporului. Vechiul Legãmânt nu a dat rezul-
tate din cauza stãrii de pãcat a naþiunii, pen-
tru care el nu avea remediu. Dar acest Nou
Legãmânt avea un remediu.

În pasajul citat existã mai întâi o prezi-
cere cã un Nou Legãmânt va fi fãcut (v. 8),
urmatã de o afirmaþie convingãtoare cã el va
fi diferit de cel anterior (v. 9). Apoi urmeazã
(v. 10-12) o descriere a realizãrilor superi-
oare sau a capacitãþii care duce la împlinirea
acestui legãmânt promis. Acestea sunt: (1) o
înclinaþie interioarã de a asculta (Dumnezeu
va pune legile Sale în mintea lor ºi le va
scrie în inimile lor), (2) o relaþie strânsã cu

Dumnezeu (Eu voi fi Dumnezeul lor ºi ei
vor fi poporul Meu) (3) cunoaºterea lui
Dumnezeu (toþi Mã vor cunoaºte) ºi (4) ier-
tarea pãcatelor (le voi ierta nelegiuirile, ºi
nu-Mi voi mai aduce aminte de pãcatele ºi
fãrãdelegile lor). Acestea sunt acele „fãgã-
duinþe mai bune“ amintite în versetul 6.

De fapt, este clar cã aceste beneficii
aparþin, de la cruce, tuturor celor ce sunt
regeneraþi, din toate veacurile. Deºi Noul
Legãmânt se referã în mod specific la Israel
(cf. casa lui Israel ºi „casa lui Iuda“ în Ier.
31:31), este clar cã ºi creºtinii de astãzi
beneficiazã de aceste binecuvântãri (cf. Luca
22:20; 1 Cor. 11:25; 2 Cor. 3:6). Aceastã
concluzie nu trebuie sã ne ducã la o confuzie
între Israel ºi Bisericã. Noul Legãmânt este
instrumentul ales de Dumnezeu pentru a
împlini binecuvântãrile promise Israelului
prin Avraam. Dar Legãmântul avraamic a
promis, de asemenea, o binecuvântare univer-
salã, aºa cã Noul Legãmânt a devenit ºi el, de
la cruce, mijlocul de salvare folosit de
Dumnezeu. A spune acest lucru nu înseamnã
altceva decât a repeta ceea ce a spus Isus
când a declarat cã „mântuirea vine de la
Iudei“ (Ioan 4:22). Aceastã concluzie nu tre-
buie sã împiedice cu nimic percepþia cã
Biserica Creºtinã este unicã, este trupul de
oameni credincioºi din perioada dintre cele
douã veniri, strâns unitã cu Hristos ca
mireasa Sa, ºi diferitã semnificativ de naþi-
unea lui Israel. Dar, aºa cum mântuirea este
prin crucea lui Hristos, ea este ºi prin sângele
Noului Legãmânt.

8:13. Din profeþia Vechiului Testament
pe care a citat-o, scriitorul trage o concluzie
legitimã: Primul Legãmânt este vechi (pa-
laioumenon) ºi îmbãtrânit ºi aproape de
pieire. Ceremoniile care încã se desfãºurau
conform acestui legãmânt (v. 4-5) erau
anacronice din punct de vedere spiritual ºi
cuvintele autorului sugereazã cã el s-a gândit
la cuvintele lui Isus cã Templul va fi distrus
(Mat. 24:1-2). Probabil cã aceastã profeþie
s-a împlinit curând dupã ce a fost scrisã
Epistola cãtre Evrei. Dacã s-a întâmplat aºa,
atunci aceasta a fost confirmarea dramaticã a
tezelor autorului despre Vechiul Legãmânt.

9:1-5. Afirmând despre Primul Legã-
mânt cã este „îmbãtrânit“, scriitorul a dorit
sã discute câteva porunci ale legãmântului,
privitoare la slujba dumnezeiascã ºi la un
locaº pãmântesc de închinare. El sublini-
azã aceste lucruri pentru a le pune în con-
trast cu trãsãturile superioare ale slujbei
Noului Legãmânt. Caracterul „pãmântesc“
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(kosmikon, v. 1) sau lumesc al acestui prim
sanctuar este subliniat de autor prin enume-
rarea lucrurilor materiale asociate cu el.
Toate acestea au o valoare tipologicã, dar
autorul nu are vreme acum sã vorbeascã cu
de-amãruntul despre aceste lucruri (v. 5).
El s-a limitat acum doar la caracteristicile
principale ale comparaþiei pe care dorea s-o
facã.

9:6-10. „Poruncile“ pentru locaºul de
închinare, menþionate în versetul 1, sunt
acum tratate mai pe larg, aºa încât sã arate
insuficienþa slujbei Vechiului Legãmânt. În
vreme ce în partea dintâi a cortului intrau
totdeauna preoþii care fãceau slujba, în
partea a doua (i.e., „Locul prea sfânt“) intrã
numai marele preot, o datã pe an, în Ziua
Ispãºirii (cf. Lev. 16), ºi atunci doar cu sânge,
pe care îl aduce pentru sine însuºi ºi pentru
pãcatele din neºtiinþã ale norodului. Acest
acces restrâns demonstreazã clar cã adevãra-
tul drum de intrare în prezenþa lui Dumnezeu
(simbolizat de Locul prea sfânt) nu era încã
deschis. Cel puþin acesta era mesajul pe care
Duhul Sfânt î l transmitea prin aceste
rânduieli. Rânduielile levitice erau destinate
sã transmitã ideea cã adevãratul drum spre
Dumnezeu nu se gãsea în ele. Ceea ce
transmit ele pentru timpul prezent este cã
sistemul jertfelor din Vechiul Legãmânt nu
satisface pe deplin nevoile umane. El nu
putea duce pe cel ce se închinã în felul
acesta la desãvârºirea cerutã de cugetul
lui. De aceea, poruncile care formau o parte
din dedicarea celui ce participa la acest
sistem erau preponderent preocupate cu
lucrurile exterioare, care trebuia respectate
pânã la o vreme de îndreptare.

Cuvintele din Epistola cãtre Evrei 9:10
se referã probabil la grupurile sectare, pentru
care legile privitoare la mâncãri ºi la felurite
spãlãturi aveau mare importanþã. Cititorii
trebuia sã-ºi aminteascã de natura tranzitorie
a acestor lucruri aparþinând unui legãmânt
„îmbãtrânit“ ºi sã nu se întoarcã la ele.

9:11-12. Apoi, autorul duce discuþia
începutã în 8:7 la o concluzie potrivitã. El
arãtase cã Vechiul Legãmânt a anticipat un
Nou Legãmânt mai bun (8:7-13) ºi cã ritualul
Vechiului Legãmânt, care avea un sanctuar
„pãmântesc“, arãta cã el este inadecvat
(9:1-10). Acum el subliniazã superioritatea
slujbei lui Hristos ca Mijlocitor al Noului
Legãmânt (v. 11-15).

Traducerea versetului 11 stã sub semnul
întrebãrii. Este probabil cã autorul nu a vrut
sã spunã cã Hristos… a trecut prin cortul

acela mai mare ºi mai desãvârºit pentru cã
acest cort nu se poate deosebi de „Locul prea
sfânt“ în care El a intrat, conform versetului
12. Poate este mai bine sã luãm cuvântul
original care este tradus „prin“ (dia) ºi sã-l
legãm de cuvintele a venit ca Mare Preot al
bunurilor viitoare. În acest caz, în loc de
„prin“, cuvântul poate fi tradus „în legãturã
cu“, astfel cã expresia în întregul ei exprimã
ideea cã preoþia lui Hristos este legatã de
„cortul acela mai mare ºi mai desãvârºit“,
decât de cel „pãmântesc“ descris anterior
(v. 1-5).

Când Hristos a intrat o datã pentru
totdeauna, în Locul prea sfânt… cu însuºi
sângele Sãu (v. 12; cf. sângele lui Hristos
în v. 14; 10:19, 29; 13:20) ºi nu cu cel al ani-
malelor, El a demonstrat în acest fel supe-
rioritatea slujbei Sale, pentru cã prin sângele
Sãu a obþinut o rãscumpãrare veºnicã.
Astfel valoarea jertfei Sale este incomparabil
mai mare decât jertfele animale, aduse con-
form prevederilor levitice. Un preþ de rãs-
cumpãrare perfect a fost plãtit pentru acea
„rãscumpãrare“ a omenirii ºi, pentru cã nu
trebuie plãtitã din nou (aceastã jertfã a fost „o
datã pentru totdeauna“, ephapax; cf. 7:27;
10:10), ea este „veºnicã“.

9:13-14. Aceastã „rãscumpãrare veº-
nicã“, prin care binecuvântãrile Noului
Legãmânt (cf. 8:10-12) au ajuns la toþi
credincioºii, trebuie sã influenþeze modul în
care credincioºii Îl slujesc pe Dumnezeu. La
cei întinaþi, ritualurile Vechiului Legãmânt
le aduc curãþirea trupului. Dar sângele
lui Hristos poate face mult mai mult. Jertfa
Lui a avut o valoare infinitã, pentru cã, prin
Duhul cel veºnic, El S-a adus pe Sine Însuºi
jertfã fãrã patã lui Dumnezeu. Autorul
Epistolei cãtre Evrei a inclus în aceastã afir-
maþie minunatã în jertfa lui Hristos toate cele
trei Persoane ale Dumnezeirii, ceea ce dã o
dimensiune ºi mai mare jertfei Lui rãscumpã-
rãtoare. Expresia „fãrã patã“ (amômon) pre-
zintã foarte bine desãvârºirea lui Hristos (cf.
4:15; 7:26) pentru cã termenul grecesc era
folosit ºi cu privire la animalele fãrã cusur
aduse ca jertfã.

O astfel de realizare trebuie sã cureþe
cugetul vostru de faptele moarte, expresia
„faptele moarte“ referindu-se în context la
ritualurile levitice, care, prin contrast cu
lucrarea lui Hristos, nu pot aduce viaþã spiri-
tualã. La fel ca ºi în 6:1, unde, de asemenea,
se face referire la „faptele moarte“, scriitorul
dorea ca destinatarii epistolei sale sã renunþe
la orice gând de a se întoarce la ritualurile
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Vechiului Legãmânt. Conºtiinþele lor ar fi tre-
buit sã fie absolut libere de orice angajament
în astfel de lucruri ºi, pãstrând doar încrede-
rea în eficacitatea perfectã a Crucii, ei sã-ºi
pãstreze credinþa ºi sã slujeascã Dumneze-
ului celui viu, în cadrul prevederilor Noului
Legãmânt.

9:15. A face aºa însemna a-ºi pãstra spe-
ranþa pentru veºnica moºtenire (cf. „rãscum-
pãrare veºnicã“ în v. 12 ºi „Duhul cel veºnic“
în v. 14), care a fost fãgãduitã celor care au
primit viaþa Noului Legãmânt. Hristos este
Mijlocitorul (cf. 8:6, 12:24) unui legãmânt,
iar moºtenirea este destinatã celor ce au fost
chemaþi, pentru cã moartea Mijlocitorului
i-a eliberat de sub vina adusã de abaterile
fãptuite supt legãmântul dintâi.

Autorul probabil cã a contracarat aici
apelul grupurilor sectare sau a altora la „sen-
timentele de vinovãþie“ ale acelor creºtini
evrei care fuseserã deseori acuzaþi de pãrã-
sirea credinþei strãmoºeºti. Dar sângele lui
Isus Hristos trebuia sã le liniºteascã con-
ºtiinþele pentru totdeauna ºi sã-i facã sã
urmãreascã „veºnica moºtenire“ pe care le-a
adus-o Noul Legãmânt. Desigur, scriitorul
voia sã spunã aici, ca ºi în alte pãrþi, cã ei
doar „prin credinþã ºi rãbdare moºtenesc
fãgãduinþele“ (6:12); dar dacã ºi-ar odihni
conºtiinþele la cruce, ei ar putea sã-ºi urmã-
reascã moºtenirea fãrã abatere.

c. O jertfã mai bunã (9:16-28)
Autorul a clarificat faptul cã moartea lui

Hristos a instituit un legãmânt mai bun (v.
11-15), care este superior celui ce prevedea
jertfirea animalelor (v. 12-14). Dar era nece-
sar ca o asemenea jertfã sã fie încã analizatã.
Deci, cuvântul cheie în aceastã subsecþiune
este „trebuie“ (ananke, v. 16, 23). În procesul
analizãrii acestei teme, autorul aratã clar
superioritatea inegalabilã a morþii lui Hristos.

9:16-17. În deschiderea acestei noi
unitãþi de idei, scriitorul a folosit un artificiu
semantic prin care a dat cuvântului grecesc
pentru „legãmânt“ (diathçkç) sensul de testa-
ment. „Legãmânt“ ºi „testament“ nu au sens
identic, de aceea autorul lasã sã se înþeleagã
cã Noul Legãmânt este în realitate o dispo-
ziþie testamentarã. La fel ca într-un testament
uman, toate prevederile sunt asigurate de
testator, iar beneficiarii nu trebuie decât sã
accepte termenii lui.

Abordând Noul Legãmânt în acest mod,
autorul a argumentat cã testamentul nu
capãtã putere — la fel ca în cazul testamen-
telor fãcute de oameni — decât dupã

moartea celui ce l-a fãcut. Doar atunci are el
putere.

9:18-21. Vechiul Legãmânt a avut efect
doar prin sânge. Folosindu-se de un material
care, în parte, poate proveni din tradiþii
cunoscute autorului, dar nespecificate în
Vechiul Testament, el a descris inaugurarea
Vechiului Legãmânt prin ceremonii care au
inclus stropirea cu sânge provenit de la
jertfe.

9:22. Acest verset se aplicã prevederilor
Vechiului Legãmânt, iar cuvintele aproape
totul lasã loc ºi pentru jertfele din fãinã, pe
care un israelit sãrac le putea aduce pentru
pãcatele sale (Lev. 5:11-13). Dar scriitorul
se gândea la sistem în ansamblul lui ºi la
ritualul Zilei Ispãºirii, care includea pãcatele
întregii naþiuni ºi care le arãta cã fãrã
vãrsare de sânge nu este iertare. Aceste
cuvinte conþin un principiu valabil ºi pentru
Noul Legãmânt.

9:23. Apoi, în legãturã cu Noul Legã-
mânt, scriitorul a enunþat acest principiu
fundamental: trebuia ca Hristos sã moarã.
Chipurile lucrurilor care sunt în ceruri
puteau fi sfinþite prin jertfele animalelor, dar
lucrurile cereºti cereau mai mult decât atât.
Expresia „lucrurile cereºti“ se referea în mod
general la prevederile noii preoþii, în centrul
cãreia se afla cerul. Aceste prevederi aveau
de-a face cu pãcatele oamenilor ºi astfel era
necesar ca ele sã fie inaugurate printr-o jertfã
care sã poatã sã „ºteargã pãcatul“ (cf. v. 26).
Moartea lui Hristos îndeplinea aceastã
cerinþã.

9:24-26. Hristos a fost uns ca Mare Preot
al Noului Legãmânt, pentru a-i reprezenta
pe oamenii pãcãtoºi chiar în cer, adicã în
prezenþa lui Dumnezeu. În acest fel, jertfa   Sa
trebuia sã fie mai mare decât cele care  per-
miteau intrarea într-un locaº de închinare
fãcut de mânã omeneascã, dupã chipul
(antitypa) adevãratului locaº de închinare.
Hristos nu aducea jertfe repetate, ca în sis-
temul levitic, pentru cã aceasta ar fi însemnat
ca El sã pãtimeascã de mai multe ori de la
întemeierea lumii. În schimb, dupã cum este
evident, slujba cereascã a lui Hristos cerea
o jertfã adusã o datã pentru totdeauna. De
aceea El, acum, la sfârºitul veacurilor, S-a
arãtat o singurã datã (hapax, cf. v. 28; ºi cf.
ephapax în 7:27; 9:12; 10:10), ca sã ºteargã
pãcatul prin jertfa Sa, ceea ce preoþii din
vechea rânduialã nu puteau face. Prin expre-
sia „la sfârºitul veacurilor“ scriitorul s-a
referit în mod evident la punctul culminant al
erelor Vechiului Testament, ca ºi la punctul
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culminant iminent al tuturor lucrurilor. El se
va referi peste puþin timp ºi la a doua venire
a lui Hristos.

9:27-28. Prin aceastã afirmaþie, atenþia
se îndreaptã asupra realitãþilor escatologice.
Oamenii sunt creaturi pãcãtoase cãrora le
este rânduit sã moarã o singurã datã, iar
dupã aceea vine judecata. Dar acest pericol
este îndepãrtat de faptul cã Hristos S-a adus
jertfã o singurã datã (hapax, cf. v. 26) ca
sã poarte pãcatele multora. Expresiile „o
singurã datã“ (9;26, 28) ºi „o datã pentru
totdeauna“ (7:27; 9:12; 10:10) accentueazã
finalitatea ºi unicitatea lucrãrii jertfitoare a
lui Hristos, în contrast cu slujbele repetate
ale Leviþilor. În plus, aceastã „singurã datã“
a jertfei lui Hristos (v. 26, 28) este compa-
rabilã cu moartea „o singurã datã“ a fiecãrei
persoane (v. 27). Acum cei ce-L aºteaptã
(apekdechomenois; folosit de ºapte ori în
Noul Testament cu privire la întoarcerea lui
Hristos: Rom. 8:19, 23, 25; 1 Cor. 1:7; Gal.
5:5; Fil. 3:20; Evr. 9:28) pot aºtepta venirea
Sa, nu cu teama judecãþii, ci aºteptând mân-
tuirea.

Prima Sa venire a fost pentru a purta
pãcatele, dar a doua Sa venire va fi nu în
vederea pãcatului (lit., „fãrã referire la
pãcat“).

Cu multã îndemânare autorul lasã sã se
înþeleagã cã cei „ce-L aºteaptã“ pe Hristos
constituie un cerc mai mic decât cei care au
beneficiat de pe urma morþii Sale. Ei sunt, aºa
cum aratã toate îndemnurile sale anterioare,
cei care pãstreazã „pânã la sfârºit încrederea
nezguduitã de la început“ (3:14). „Mântu-
irea“ pe care El le-o va aduce la a doua Sa
venire va fi „veºnica moºtenire“, iar ei vor fi
moºtenitorii (cf. 9:15; 1:14).

d. Efectul mai bun al noii preoþii (10:1-18)
Aceasta este subsecþiunea finalã a uni-

tãþii expozitive începutã în 7:1. În capitolul 7
autorul a demonstrat superioritatea lui
Hristos ca Preot dupã rânduiala lui Melhi-
sedec asupra preoþiei levitice. În 8:1-10:18 el
a demonstrat superioritatea slujbei preoþeºti
a lui Hristos, bazatã pe un legãmânt superior
(8:7-9:15), care conþine o jertfã superioarã
(9:16-28). Acum el demonstreazã cã jertfa
mai bunã îl desãvârºeºte pe cel ce se închinã
conform Noului Legãmânt.

10:1. Prin natura sa anticipatoare, Legea
nu poate niciodatã… sã facã desãvârºiþi
pe cei ce se apropie. Prin expresia „sã facã
desãvârºiþi“ scriitorul nu s-a referit la perfec-
þiunea fãrã pãcat. Aºa cum aratã prezentarea

urmãtoare, el a fost preocupat de acea înde-
pãrtare definitivã a vinovãþiei care face posi-
bil accesul liber la Dumnezeu, pentru acei
închinãtori care cred în caracterul suficient al
crucii.

10:2-4. Jertfele continue ale vechii rân-
duieli, „care se aduc neîncetat în fiecare an“
(v. 1) atestã incapacitatea Legii de a-i face
„desãvârºiþi“ pe cei ce se apropie. Departe
de a-i face capabili de a sta în faþa lui
Dumnezeu într-o stare în care sã nu mai aibã
cunoºtinþã de pãcate, ritualurile anuale (ale
Zilei Ispãºirii) serveau pentru aducerea
aminte a pãcatelor… din an în an, fiindcã
sângele animalelor nu putea sã ºteargã
pãcatele.

10:5-7. Acesta era motivul pentru care o
profeþie din Vechiul Testament (Ps. 40:6-8) a
consemnat cuvintele Unuia care într-adevãr
fãcea ceea ce dorea Dumnezeu. Acest psalm
a anticipat în mod profetic câteva din cuvin-
tele lui Hristos la prima Sa venire. Propoziþia
Mi-ai pregãtit un trup este traducerea din
Septuaginta a expresiei evreieºti „mi-ai
strãpuns urechile“. Traducãtorul grec, a cãrui
versiune o foloseºte autorul Epistolei cãtre
Evrei (în mod evident o traducere fãcutã cu
ajutorul Duhului Sfânt) a interpretat textul
ebraic ca o figurã de stil (în termeni tehnici
numitã sinecdotã) în care o parte este consi-
deratã un întreg. Dacã Dumnezeu a „strãpuns
urechile“ El trebuie sã pregãteascã „un trup“.
Aceastã interpretare este validã ºi corectã,
aºa cum aratã citatul din Epistola cãtre Evrei.
Hristos putea sã spunã cã în acel „trup“
primit la naºterea Sa El a venit sã câºtige ceea
ce Vechiul Legãmânt nu ar fi putut niciodatã,
desãvârºirea celor ce se apropie dupã Noul
Legãmânt. În acest sens a împlinit El voia lui
Dumnezeu.

10:8-10. Apoi scriitorul a prezentat
textul pe care l-a citat. Prin cuvintele: El des-
fiinþeazã astfel pe cele dintâi, ca sã punã în
loc pe a doua (v. 9), autorul s-a referit la des-
fiinþarea jertfelor Vechiului Legãmânt, care
nu-L puteau satisface pe Dumnezeu. În locul
acestor jertfe a fost pusã voia lui Dumnezeu
ºi prin aceastã voie am fost sfinþiþi noi, ºi
anume prin jertfirea trupului lui Isus
Hristos, o datã pentru totdeauna (ephapax;
cf. 7:27; 9:12).

Verbul tradus prin „am fost sfinþiþi“ este
în greacã hçgiasmenoi, tradus aºa ºi în alte
pãrþi ale epistolei (10:14, 29). El este folosit
aici la un timp care îl face sã se potriveascã
cu restul afirmaþiei, care spune cã sfinþirea
este un lucru realizat. Nicãieri în Epistola

Evrei 9:27-10:10

794

Evrei.qxd  09.01.2005  15:04  Page 794



cãtre Evrei autorul nu vorbeºte despre
„sfinþirea progresivã“ în viaþa credinciosului.
În schimb, pentru el sfinþirea este un echiva-
lent funcþional al conceptului paulin al justi-
ficãrii. Prin sfinþire, care s-a realizat prin
moartea lui Hristos, cei ce se închinã con-
form Noului Legãmânt sunt fãcuþi desã-
vârºiþi, adicã eliberaþi de vinã, pentru a-I sluji
lui Dumnezeu (2:11).

10:11-14. Adevãrul care a fost afirmat
este întãrit prin contrastul cu preoþia leviticã.
Preoþii leviþi nu puteau considera niciodatã cã
slujba lor s-a încheiat, pentru cã slujba lor de
aducere a jertfelor nu era niciodatã încheiatã.
Dar faptul cã Hristos stã la dreapta lui
Dumnezeu (cf. 1:3; 8:1; 12:2) este atât un
semn cã jertfa Lui a fost adusã pentru tot-
deauna, cât ºi al faptului cã El poate acum sã
aºtepte cu încredere ca vrãjmaºii Lui sã fie
înfrânþi. Cuvintele redate „pentru totdeauna“
(eis to diçnekes) sunt traduse la fel ºi în ver-
setul 14 (vezi comentariile de la 7:3). Astfel,
printr-o singurã jertfã (10:12, 14) — prin
contrast cu multele jertfe aduse de preoþi în
fiecare zi… de mai multe ori… El a fãcut
desãvârºiþi pentru totdeauna pe cei ce sunt
sfinþiþi. Traducerea „sunt sfinþiþi“ (hagia-
zomenous; cf. v. 29) pare sã arate cã este
vorba de un proces continuu. Dar aceastã
interpretare ignorã forþa expresiei „am fost
sfinþiþi“ din versetul 10. Cei ce sunt „sfinþiþi“
au un statut în ochii lui Dumnezeu, ºi anume
ei sunt „desãvârºiþi“ (cf. 11:40; 12:23), în
sensul cã ei se apropie de El fiind pe deplin
acceptaþi, lucru câºtigat prin moartea lui Isus
Hristos (cf. 10:19-22).

10:15-18. Întorcându-se la textul de bazã
despre beneficiile Noului Legãmânt (cf. 8:8-
12), autorul citeazã din nou o porþiune din el
(în 10:16 el a citat Ier. 31:33; ºi în Evr. 10:17,
Ier. 31:34) pentru a concluziona aceastã idee.
Textul este o mãrturie datã prin Duhul Sfânt
a lui Dumnezeu ºi aratã cã iertarea finalã, aºa
cum a promis Noul Legãmânt, înseamnã cã
nu mai este nevoie de jertfã pentru pãcat.
Aºa cum va arãta autorul peste puþin timp, o
persoanã care se întoarce de la jertfa sufi-
cientã a lui Hristos, nu are o jertfã realã spre
care sã se întoarcã (cf. Evr. 10:26).

D. Al patrulea avertisment (10:19-39)
Într-un fel, aceastã secþiune este cea mai

pãtrunzãoare ºi mai severã dintre toate. Este
de asemenea un punct culminant. Ea comple-
teazã expunerea epistolei cu privire la slujba
ºi rolul de Mare Preot a lui Isus Hristos,
adunând toate implicaþiile acestor adevãruri

ºi aplicându-le cu o mare forþã. Dar, aºa cum
este obiceiul lui, avertismentul solemn al
autorului este însoþit de cuvinte de consolare
ºi încurajare.

1. MUSTRAREA PRINCIPALÃ (10:19-25)
10:19-22. Afirmaþia centralã a acestor

versete se gãseºte în cuvintele: Astfel dar,
fraþilor (cf. 3:1, 12)… sã ne apropiem cu o
inimã curatã de Dumnezeu. Textul care se
gãseºte între aceste cuvinte, începând cu
fiindcã, oferã baza pe care autorul face
aceastã chemare la apropiere de Dumnezeu.
Cititorii sunt oameni ai Noului Legãmânt
(„fraþilor“) care pot veni cu credinþã deplinã
(parrçsian; cf. 3:6; 4:16; 10:35) în prezenþa
lui Dumnezeu. Aceastã idee este îmbogãþitã
prin folosirea imagisticii Vechiului Legã-
mânt. Prezenþa lui Dumnezeu în Locul prea
sfânt ºi perdeaua dinlãuntru, care înainte a
constituit o barierã pentru om, nu mai existã
acum. Ea simboliza trupul lui Hristos, deci
autorul s-a gândit la ruperea perdelei din
Templu la moartea lui Hristos (Mat. 27:51).
În orice caz, moartea Sa a deschis credin-
cioºilor accesul de care aveau nevoie ºi calea
spre Dumnezeu, descrisã în mod adecvat de
adjectivele nouã (prosphaton, „recentã“) ºi
vie, care se referã la realitãþile proaspete ºi
pline de vitalitate ale Noului Legãmânt.

În plus însã, chemarea de a se apropia de
Dumnezeu este adecvatã pentru cã avem un
Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu,
cu tot ce include aceastã poziþie, în lumina
discuþiei anterioare a autorului. Credincioºii
trebuie sã se apropie cu o inimã curatã
(alçthinçs, „adevãratã, demnã de încredere“,
de la aletheia, „adevãr“), cu credinþã depli-
nã. Nu trebuie sã existe nici o urmã de
îndoialã având în vedere aceste minunate
realitãþi, ci fiecare închinãtor al Noului
Legãmânt trebuie sã se apropie de Dumnezeu
cu bucurie, conºtient de eliberarea de
vinovãþie (cu inimile stropite ºi curãþite de
un cuget rãu) ºi cu sentimentul unei sfinþenii
personale, fãcutã posibilã prin jertfa lui
Hristos (ºi cu trupul spãlat cu o apã cura-
tã). Cuvintele scriitorului sunt probabil un
îndemn de a pãstra în mod conºtient benefi-
ciile purificatoare ale crucii lui Hristos ºi de
a merge în prezenþa lui Dumnezeu bucu-
rându-se de ele, eliberându-se de vina inte-
rioarã ºi de impuritãþile exterioare. Aceste
versete sunt foarte asemãnãtoare cu cel din
1 Ioan 1:9.

10:23-25. Acest acces sigur la Dumnezeu
impune în mod necesar ca noi, credincioºii,
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sã þinem fãrã ºovãire la mãrturisirea
nãdejdii noastre, cu deplinã încredere în
autenticitatea promisiunilor lui Dumnezeu.
Scriitorul a arãtat în aceste versete cã preocu-
parea sa pentru fidelitatea faþã de credinþã
nu este o idee abstractã, ci reprezintã con-
fruntarea cu un real pericol. Era nevoie
urgentã de grijã ºi sfãtuire reciprocã (ca sã ne
îndemnãm la dragoste ºi la fapte bune) în
cadrul bisericii cãreia îi scria. Cititorii sãi nu
trebuia sã abandoneze adunarea, aºa cum au
unii obicei. Se pare cã apãruserã deja unele
abateri din acest punct de vedere, deºi era
posibil ca aceste cuvinte sã se aplice altor
biserici unde asemenea dezertãri avuseserã
loc. În orice caz, eforturile lor de a se
îndemna unii pe alþii ar fi trebuit sã spo-
reascã, mai ales cã vedeau cã ziua se apropie
(cf. v. 37; un bine cunoscut grup de cuvinte
a NT este inclus în aceste versete: credinþa,
v. 22, nãdejdea, v. 23; dragostea, v. 24).

Fãcând din nou referire la a doua venire
a lui Hristos, scriitorul a lãsat impresia cã
era îngrijorat de posibilitatea ca adevãraþii
credincioºi sã nu mai nãdãjduiascã în
revenirea Domnului ºi sã fie ispitiþi sã nu mai
þinã la credinþa lor în Hristos (cf. comenta-
riilor de la 1:13-2:4; 6:9). Era necesar ca ei
sã-ºi considere viitorul o certitudine (cãci
credincios este Cel ce a fãcut fãgãduinþa).
Dacã ºi-ar fi ridicat puþin ochii, ei ar fi vãzut
cã „ziua se apropie“.

2. AVERTISMENTUL ÎNNOIT (10:26-31)
10:26-27. Traducerea KJV de aici (ºi

COR — n. tr.): dacã pãcãtuim cu voia este
superioarã celei din NIV, „dacã continuãm
sã pãcãtuim în mod deliberat“, deoarece
cuvântul „continuãm“ nu exprimã prea bine
timpul verbului în greacã. Aºa cum aratã
contextul (cf. v. 23), autorul era preocupat
aici, la fel ca în întreaga epistolã, de pericolul
pãrãsirii credinþei. Cele mai multe dintre
pãcate sunt fãcute „cu voia“, dar aici scri-
itorul a fost influenþat de învãþãtura Vechiului
Testament despre pãcatele fãcute cu voia
(cf. Num. 15.29-31), care fac inutilã jertfa
cerutã de Lege. Apostazia poate fi un astfel
de pãcat fãcut „cu voia“, iar pentru cei ce-l
comit nu mai rãmâne nici o jertfã (cf. Evr.
10:18). Dacã jertfa eficace a lui Hristos
este respinsã, nu mai rãmâne nici o altã
jertfã care ar putea sã-l scape pe cel ce
s-a dezis de Dumnezeu de vãpaia unui
foc care va mistui pe cei rãzvrãtiþi. Un
creºtin care îºi pãrãseºte „încrederea nezgu-
duitã de la început“ (3:14) se înscrie în

numãrul vrãjmaºilor lui Dumnezeu ºi, aºa
cum scriitorul a menþionat deja, se aflã în
situaþia în care Îl rãstignesc din nou pentru
ei pe Fiul lui Dumnezeu, ºi-L dau sã fie
batjocorit (6:6). Un asemenea comporta-
ment reprobabil are ca urmare indignarea ºi
rãzbunarea asprã a lui Dumnezeu. Aceasta
însã, aºa cum am mai arãtat (cf. comentariilor
de la 6:8), nu se referã la Iad (cf. comentari-
ilor de la 10:29).

10:28-29. Sub Vechiul Legãmânt, dacã
un israelit dispreþuia Legea Mozaicã era
omorât pe mãrturia a doi sau trei martori.
Acest lucru fiind adevãrat, autorul a folosit
un argument bazat pe logica trecerii de la
un element mai mic la unul mai mare. Dacã
sfidarea unui legãmânt inferior aducea o
astfel de pedeapsã, ce se putea spune despre
sfidarea Noului Legãmânt care, aºa cum s-a
arãtat, este superior? Rãspunsul nu poate fi
decât cã pedeapsa este cu mult mai mare în
acest caz.

Pentru a arãta cã aºa stau lucrurile,
autorul pune aceastã sfidare într-o luminã cât
se poate de negativã. Un apostat al Noului
Legãmânt va cãlca în picioare pe Fiul lui
Dumnezeu ºi va pângãri sângele legãmân-
tului (cf. „sângele legãmântului celui veºnic“,
13:20) cu care a fost sfinþit. Cuvintele „cu
care a fost sfinþit“ se referã la adevãraþii
creºtini. Autorul a spus deja despre aceºtia cã
au fost „sfinþiþi… prin jertfirea trupului lui
Hristos, o datã pentru totdeauna“ (10:10) ºi
cã El i-a „fãcut desãvârºiþi pentru totdeauna“
prin aceastã lucrare de sfinþire (v. 14). Unii
încearcã sã evite aceastã concluzie sugerând
cã Hristos este Cel la care se face referire
aici ca fiind „sfinþit“, sau cã persoana doar
pretinde cã este sfinþitã. Dar aceste eforturi
sunt strãine modului de a gândi al autorului
ºi sunt atât de forþate încât se resping de la
sine. Întreaga idee a autorului din acest pasaj
se bazeazã pe gravitatea acestei acþiuni. A
trata „sângele legãmântului“ (care în prezent
îl sfinþeºte pe credincios) cu neseriozitate
înseamnã a-l „pângãri“ (koinon, „obiºnuit“)
ca pe un lucru „nesfânt“ (NIV — n. tr.) ºi a
renunþa la eficacitatea sa, acesta fiind un
pãcat tot atât de atroce ca infracþiunile fatale
ale Vechiului Legãmânt. În plus, un apostat
mai adaugã ºi ofensa de a-L insulta pe Duhul
harului, Cel care la început l-a convins sã
vinã la Hristos. Acest fel de rebeliune spiri-
tualã atrage o pedeapsã cu mult mai grea
decât pedeapsa capitalã care era aplicatã în
sistemul mozaic.

Dar, din nou, scriitorul nu s-a gândit la
Iad. Pedeapsa divinã poate cãdea asupra
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oamenilor în multe forme, iar unele sunt mai
rele decât moartea imediatã. De fapt, Ieremia
în Plângerile sale vorbeºte despre o asemenea
pedeapsã care a lovit Ierusalimul (Pl. 4:6, 9).
Gândul ne poate duce, de asemenea, la regele
Saul, ale cãrui ultime zile au fost împovãrate
cu atâta tulburare emoþionalã ºi mentalã,
încât moartea în sine a fost o eliberare.

10:30-31. Nimeni nu trebuie sã consi-
dere un asemenea avertisment o ameninþare
inutilã. Dumnezeu Însuºi ªi-a luat dreptul de
a se rãzbuna ºi de a judeca pe poporul Sãu.
Spunând acestea, autorul a citat de douã ori
din Deuteronomul (32:35-36), un capitol care
evocã în culori vii imaginea poporului lui
Dumnezeu suferind pedeapsa ºi judecata Sa
(cf. ex., Deut. 32:19-27). Cei care sunt fami-
liari cu acest text, ca ºi cu altele care descriu
mânia lui Dumnezeu faþã de „poporul Sãu“,
sunt de acord cã: Grozav lucru este sã cazi
în mâinile Dumnezeului celui viu.

3. ÎNCURAJAREA ÎNNOITÃ (10:32-39)
Conform obiceiului sãu, dupã o mustrare

severã autorul a decis sã încheie cu o notã
distinctã de încurajare.

10:32-34. Un mod eficient de a-i forti-
fica pe oameni în vederea viitoarelor încer-
cãri este de a le aminti de curajul de care au
dat dovadã în trecut. Exact acest lucru l-a
fãcut ºi scriitorul. Cititorii sãi ºtiau ce
înseamnã sã ducã o mare luptã de suferinþe.
(Verbul „aþi dus“ [hypemeinate] redã un verb
care de obicei este tradus prin „a avea
rãbdare“ la fel ca în, de ex., v. 36.) Ei ºtiau ce
înseamnã sã fii batjocorit ºi persecutat în
mod public, dar ºi ce înseamnã sã-i susþii pe
alþii care au trecut prin asemenea experienþe
(v. 33). Ei au arãtat simpatie pentru fraþii
care au fost întemniþaþi, au primit cu bucurie
sã le fie rãpite proprietãþile, pentru cã erau
încredinþaþi cã posedã o avere cereascã
(v. 34). Ar fi fost bine ca acum sã-ºi amin-
teascã de statornicia pe care au avut-o în
trecut. Indiferent de situaþiile în care se aflau
acum — ºi scriitorul a sugerat cã puteau fi
similare — le va fi de mare ajutor dacã îºi vor
aminti de zilele de la început, când au fost
luminaþi (cf. „au primit cunoºtinþã“ în v. 26
ºi „luminaþi“ în 6:4).

10:35-36. Aºa cã nu era timpul potrivit
acum pentru ca ei sã-ºi pãrãseascã încre-
derea (parrçsia, cf. 3:6; 4:16; 10:19). Aºa
cum a încercat sã arate expunerea autorului
despre moºtenirea eternã — ducerea multor
fii la slavã — pe aceastã încredere, dacã nu
va fi pãrãsitã, o aºteaptã o mare rãsplãtire.

Prin urmare, cititorii aveau nevoie exact de
ceea ce le-a spus ºi le-a sugerat deseori auto-
rul: de rãbdare (lit., „aveþi nevoie de perse-
verenþã“, hypomonçs echete chreian) pentru
ca, dupã ce au împlinit voia lui Dumnezeu
(cf. v. 9) sã poatã cãpãta ce le-a fost fãgã-
duit. Mai mult decât orice, aceste cuvinte
exprimã îndemnul principal din Epistola
cãtre Evrei.

10:37-38. Dacã ei vor fi preocupaþi de
cea de-a doua venire a lui Hristos, vor fi
liniºtiþi datoritã siguranþei cã va mai fi încã
foarte puþinã vreme, ºi Cel ce vine va veni
ºi nu va zãbovi. Aceste cuvinte, ca ºi cele
care urmeazã, au fost adaptate de autor dupã
traducerea din Septuaginta a pasajelor din
Isaia 26:21 ºi Habacuc 2:3-4. Ele au fost
folosite liber ºi nu s-a intenþionat o citare
exactã a lor pentru cã nu apare expresia „El
a zis“. Prin expresia cel neprihãnit (doar
un manuscris gr. foloseºte ºi pronumele
„al Meu“, aºa cum apare în NIV — n. tr.),
autorul a folosit modul de a se referi al lui
Pavel la o persoanã justificatã prin credinþã.
Este foarte probabil cã ºi autorul Epistolei
cãtre Evrei a avut o concepþie similarã. A trãi
prin credinþã este o necesitate pentru cel
justificat ºi acest lucru l-a cerut autorul citi-
torilor sãi. Dar, dacã dã înapoi, aici fiind
vorba despre „cel neprihãnit“, ºi cade în
apostazie lepãdându-ºi credinþa creºtinã,
bunãvoinþa lui Dumnezeu nu poate rãmâne  în
viaþa sa. Prezentând aceste consecinþe
serioase, scriitorul îºi îndulceºte puþin cuvin-
tele, aºa încât sã nu îºi piardã tonul predomi-
nant încurajator.

10:39. Apoi el a afirmat: Noi însã nu
suntem din aceia care dau înapoi ca sã se
piardã. Aici textul original accentueazã
cuvântul „noi“, pe care poate cã scriitorul a
intenþionat sã-l foloseascã cu sensul de „noi
editorial“ sens la care el þine foarte mult (cf.
2:5; 5:11; 8:1; etc.). Deci el a vrut sã spunã:
„Cât pot eu de mult, mã simt îndemnat sã
nu dau înapoi ºi sã experimentez astfel dis-
trugerea pe care ar aduce-o pedeapsa lui
Dumnezeu.“ Expresia „sã se piardã“ traduce
grecescul apôleia, care se poate referi fie la
pierzarea temporarã, fie la cea veºnicã. În
contextul de aici este valabil primul sens. În
loc de pierzarea pe care ºi-o atrage un apos-
tat, scriitorul a dorit sã fie printre cei care
au credinþã pentru mântuirea sufletului.
Traducerea versiunii NIV (la fel ca si tradu-
cerea COR — n. tr.) nu trebuie interpretatã
greºit, ca referindu-se la convertire. Deºi
cuvântul normal pe care autorul îl foloseºte
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pentru mântuire nu apare aici, expresia „mân-
tuirea sufletului“ este o traducere oarecum
liberã a expresiei greceºti eis peripoiçsin
psychçs. O traducere mai potrivitã pentru a
doua jumãtate a versetului 39 ar fi: „dar [noi
avem] o credinþã care conduce la pãstrarea
sufletului“ (cf. comentariilor de la 1 Pet. 2:9).
Dar „sufletul“ trebuie înþeles aici în sensul
ebraic al cuvântului, care desemnezã per-
soana însãºi sau viaþa sa, în acest context
referindu-se la faptul cã perseverenþa în cre-
dinþã pãzeºte o persoanã de calamitãþile care
vor veni peste cei ce „dau înapoi“. Chiar dacã
scriitorul s-a referit în primul rând la scopul
inimii sale, dorinþa lui era ca acesta sã fie
împãrtãºit ºi de cititorii sãi. Astfel, afirmaþia
care conclude pasajul de avertizare (10:19-
39) este o chemare la hotãrâre ºi perseve-
renþã.

IV. Partea III: Reacþia credinþei 
(cap. 11-12)

Aceastã secþiune — ultima majorã a
epistolei — constituie o chemare de a
reacþiona în singurul mod adecvat, ºi anume
prin credinþã, la realitãþile pe care autorul
le-a luat în discuþie. Deºi importanþa credinþei
a fost deja subliniatã, prezentarea scriitorului
nu este completã pânã când valoarea ºi
meritul credinþei nu sunt analizate temeinic.
La fel ca mai înainte, secþiunea cuprinde o
expunere (cap. 11) urmatã de un avertisment
ºi un îndemn (cap. 12).

A. Viaþa de credinþã (cap. 11)
În încheierea secþiunii precedente de

avertizare, scriitorul a atins tema trãirii prin
credinþã (cf. 10:37-39). Dar sensul deplin al
acestui subiect va fi explicat în continuare
în astfel de termeni încât cititorii sãi sã îl
poatã aprecia, pentru cã este credinþa care a
stat la baza experienþelor eroilor istoriei
Vechiului Testament. Pentru cã aceºti oameni
au experimentat credinþa, ºi cititorii puteau
s-o experimenteze.

1. PROLOGUL (11:1-3)
11:1-3. Într-un scurt Prolog, autorul

prezintã trei considerente fundamentale ale
credinþei: natura ei fundamentalã, onoarea pe
care o aduce ºi modul în care vede ea lucru-
rile. În esenþa sa, credinþa este o încredere
neclintitã (hypostasis, trad. „Fiinþei“, lui
Dumnezeu în 1:3) ºi o puternicã încre-
dinþare (elenchos, de la verbul elenchô, „a

dovedi sau a convinge“) despre lucrurile
care nu se vãd. Adevãrul cã credinþa îl ono-
reazã pe omul care o are se vede din faptul
cã personalitãþile remarcabile ale Vechiului
Testament care au avut credinþã, cei din
vechime, au cãpãtat o bunã mãrturie.
„Credinþa“ este ºi o modalitate de a analiza
toate experienþele vieþii, deoarece este modul
în care credincioºii considerã lumea (tous
aiônas, lit., „veacurile“, trad. aºa ºi în 1:2; în
NIV tradus „universul“ — n. tr.) ceea ce este
ea: creaþia lui Dumnezeu.

2. ACCEPTAREA DIVINÃ A CREDINÞEI 
(11:4-16)
În prima parte majorã a expunerii sale,

autorul accentueazã tema sugeratã în verse-
tul 2. Credinþa atrage dupã sine acceptarea ºi
rãsplãtirea din partea lui Dumnezeu.

11:4. Abel îl reprezintã pe omul nepri-
hãnit la care se face referire în 10:38, ºi care
este acceptat de Dumnezeu pe baza unei
jertfe mai bune. Ca ºi Abel, cititorii au fost
acceptaþi înaintea lui Dumnezeu pe baza unei
jertfe mai bune, cea a Noului Legãmânt.
Fraþii lor necredincioºi, ca ºi Cain, nu au avut
parte de aceastã aprobare divinã. Nici chiar
moartea n-a putut stinge mãrturia unui om ca
Abel.

11:5-6. Enoh, pe de altã parte, a reflectat
acel mod de viaþã care Îi este plãcut lui Dum-
nezeu, deoarece el a umblat cu Dumnezeu
prin credinþã (aºa cum trebuie sã umble ºi
cititorii). Dacã Hristos a intrat în vieþile lor,
în timpul cât trãiesc pe pãmânt (10:37), citi-
torii nu vor mai „vedea“ moartea. În orice
caz ei puteau fi plãcuþi lui Dumnezeu numai
pe baza încrederii cã El este ºi cã rãsplãteºte
pe cei ce-L cautã.

11:7. Realitatea cã Dumnezeu îi rãsplã-
teºte pe cei ce-L cautã este demonstratã de
viaþa lui Noe care a devenit un moºtenitor
al neprihãnirii prin credinþã. Ceea ce el a
moºtenit de fapt, a fost noua lume de dupã
potop, la fel cum cititorii pot moºteni „lumea
viitoare“ (cf. 2:5). Referirea la Noe care ºi-a
salvat familia ne aminteºte de accentul pe
care scriitorul îl pune pe moºtenirea mântuirii
de cãtre un creºtin. Mai mult, ea sugereazã cã
aceastã credinþã personalã a unui om poate
da roade în familia sa în timp ce membrii
familiei o împãrtãºesc.

11:8-10. Faptul cã destinatarii epistolei
trebuie sã priveascã înainte la „lumea
viitoare“ ºi sã considere experienþele actuale
ca un pelerinaj, este o lecþie pe care ne-o
oferã viaþa lui Avraam. Marele patriarh a
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plecat ca într-o þarã care nu era a lui ºi pe
un pãmânt pe care avea sã-l ia ca moºtenire.
ªi cititorii puteau avea parte de aceeaºi
moºtenire, dacã ºi ei, la fel ca acest strãmoº
al lor, aºteptau cetatea care are temelii tari,
o referire la Ierusalimul ceresc ºi veºnic (cf.
Apoc. 22:2, 9-27).

11:11-12. Versiunea NIV conþine cuvân-
tul Avraam în aceste versete. Dar este de
preferat versiunea (COR) care traduce astfel:
„Prin credinþã ºi Sara, cu toatã vârsta ei
trecutã, a primit putere sã zãmisleascã
fiindcã…“ Interpretarea versiunii NIV este
influenþatã de opinia cã expresia dintr-un
singur om… s-a nãscut o sãmânþã (eis ka-
tabolçn spermatos) se poate referi doar la un
pãrinte bãrbat, dar nu este neapãrat necesar sã
fie aºa. Scriitorul a hotãrât sã prezinte aici
prima eroinã a credinþei, o femeie care a fost
capabilã sã depãºeascã limitele fizice, fiind
sterilã, pentru a deveni mamã. Aºa cum ea a
crezut în credincioºia Celui ce-i fãgãduise,
la fel trebuia sã facã ºi cititorii (cf. 10:23).
Pentru cã ea a avut credinþã, a contribuit la
înmulþirea seminþiei soþului ei, atunci când
acesta era un om aproape mort.

11:13-16. Într-un rezumat impresionant
al celor discutate pânã acum, scriitorul punc-
teazã ideea cã oamenii pot trãi în credinþã
pânã la moarte, chiar dacã pânã atunci nu au
cãpãtat lucrurile fãgãduite.

Sfinþii din vechime au vãzut prin credinþã
de departe realitãþile promise ºi au perse-
verat în umblarea ca strãini ºi cãlãtori în
cãutarea unei patrii, dar nu cea pe care au
lãsat-o, refuzând sã se întoarcã acolo. Tre-
buia ca ºi cititorii sã renunþe la oportunitatea
de a se întoarce la orice formã a religiei lor
ancestrale ºi sã-ºi doreascã o patrie mai bu-
nã, adicã o patrie cereascã. Dacã vor face
aºa, ei vor fi oamenii de care lui Dumnezeu
nu-I este ruºine.

3. EXPERIENÞE DIVERSE ALE 
CREDINÞEI (11:17-40)
Aici începe o nouã etapã în prezentarea

autorului: expunerea despre viaþa de credinþã.
Într-o multitudine de experienþe diverse
credinþa rãmâne factorul constant prin care
aceste experienþe pot fi întâlnite ºi înþelese.
Credinþa constituie o adevãratã „concepþie de
viaþã“ creºtinã (cf. v. 3).

11:17-19. Tema testãrii iese din nou la
suprafaþã atunci când scriitorul se reîntoarce
la Avraam. Cititorii pot învãþa din acest
test suprem prin care patriarhului i s-a cerut
sã-l aducã jertfã… pe singurul lui fiu. Deºi

acest lucru pãrea sã fie în contradicþie cu
promisiunea divinã, Avraam a fost în stare
sã se ridice deasupra încercãrii ºi sã creadã
în puterea de a învia a lui Dumnezeu. Tot aºa
ºi cititorii creºtini trebuie sã priveascã uneori
dincolo de experienþele de viaþã în care
promisiunile lui Dumnezeu par sã nu se
împlineascã ºi sã înþeleagã cã învierea lor va
duce la realizarea acelor promisiuni.

11:20-22. Patriarhii menþionaþi aici au
privit ºi ei viitorul prin credinþã. Isaac, cre-
zând cã Dumnezeu va împlini promisiunile
fãcute lui Avraam ºi descendenþilor sãi, a
rostit pentru cei doi fii ai sãi, Iacov ºi Esau,
o binecuvântare care avea în vedere lucru-
rile viitoare. La fel a fãcut ºi Iacov cu fiii lui
Iosif, un act de credinþã înfãptuit la bãtrâneþe.
Era necesar ca ºi cititorii sã-ºi menþinã
închinarea pânã la sfârºitul vieþii, perseve-
rând în credinþã pânã la împlinirea viitorului
pe care l-a prezis Dumnezeu. ªi Iosif,
aproape de moarte, ºi-a exprimat încrederea
cã Dumnezeu se va ocupa în viitor de ieºirea
fiilor lui Israel din Egipt. Dupã acelaºi
model, toþi credincioºii, cu credinþã curatã,
trebuie sã fie încrezãtori în viitorul poporului
lui Dumnezeu.

11:23. Cu aceastã trecere spre viaþa lui
Moise, scriitorul începe sã se ocupe de cre-
dinþa care se confruntã cu opoziþia ºi ostili-
tatea, un subiect familiar cititorilor sãi. Prin
credinþã a fost ascuns Moise de cãtre pãrinþii
lui ºi astfel viaþa i-a fost salvatã. Expresia
din NIV „pentru cã ei vedeau cã nu este un
copil obiºnuit“ este tradusã mai corect prin:
pentru cã vedeau cã este frumos copilul
(„frumos“ este gr. asteion, care apare în
NT doar aici ºi în Fapte 7:20, text care se
referã, de asemenea, la Moise). Încântaþi de
acest dar oferit de Dumnezeu, un fiu, ei au
crezut cã Dumnezeu are ceva mai bun
decât moartea pentru acest micuþ drãgãlaº.
Fãrã sã se teamã de porunca lui Faraon, ei
l-au þinut în viaþã, iar Dumnezeu le-a rãs-
plãtit credinþa prin  cariera strãlucitã a fiului
lor.

11:24-26. Într-o prezentare clasicã a
felului în care credinþa alege între plãcerile de
o clipã ale pãcatului ºi perspectiva de a suferi
ocara lui Hristos, scriitorul a arãtat cã Moise
a fost un adevãrat erou al credinþei, care a
înþeles foarte bine speranþele escatologice ale
poporului Israel. Era acum rândul cititorilor
sã accepte „ocara“ ºi sã respingã „plãcerile…
pãcatului“ ºi puteau lua aceastã hotãrâre
dacã, la fel ca Moise, priveau la viitoarea
rãsplãtire.
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11:27-28. Mai mult, în timpul Exodului
Moise a fost de neclintit ºi nu s-a temut de
mânia împãratului. Prin prãznuirea Paºtelui,
care a inclus stropirea sângelui, poporul a
evitat judecata lui Dumnezeu. În acelaºi fel,
cititorii n-ar fi trebuit sã se teamã de mânia
omeneascã ºi ar fi trebuit sã se þinã separaþi de
lumea înconjurãtoare. Ei trebuia sã perse-
vereze în experiementarea închinãrii, posibilã
prin Noul Legãmânt. Procedând astfel, ei nu
vor cãdea sub pedeapsa lui Dumnezeu (cf.
10:19-31).

11:29-31. Cititorii puteau sã priveascã
înainte ºi la victoria asupra duºmanilor (cf.
1:13-14). Ei puteau vedea, din felul în care
Egiptenii au fost înghiþiþi de ape ºi din felul
în care au cãzut zidurile Ierihonului, ce
triumf poate câºtiga credinþa asupra vrãjma-
ºilor ei. Dacã în comunitatea cãreia i-a fost
adresatã epistola existau ºi câþiva neevrei, aºa
cum este foarte probabil, ei puteau fi mân-
gâiaþi prin experienþa prostituatei Rahav, o
neevreicã cruþatã atunci când a fost cucerit
Ierihonul.

11:32-35a. Existau prea mulþi eroi ai cre-
dinþei pentru ca scriitorul sã se poate ocupa
de toþi în detaliu. El a menþionat succint
diverse realizãri a câtorva dintre ei. Punctul
culminant al listei sale îl reprezintã femeile
care ºi-au primit înapoi pe morþii lor
înviaþi — o mare victorie a credinþei, care nu
a permis morþii sã o biruie (cf. 1 Regi 17:17-
24; 2 Regi 4:17-37).

11:35b-38. Printr-o rapidã schimbare a
firului ideii, scriitorul trece de la triumful
evident al credinþei la ceea ce par a fi înfrân-
gerile ei. Dar aceste înfrângeri erau doar
aparente, nu reale. Cei care nu au vrut sã
primeascã izbãvirea care li se dãdea ºi au fost
chinuiþi, au fãcut aºa pentru cã ºtiau cã sufe-
rinþele îi vor conduce spre o înviere mai
bunã. La fel ºi cititorii puteau sã îndure sufe-
rinþa cu credincioºie ºi sã aºtepte rãsplãtirea
în lumea viitoare. Într-adevãr, oamenii cre-
dinþei au îndurat tot felul de suferinþe fizice
(v. 36-37, 38b citeazã o duzinã de feluri de
persecuþie), însoþite de alungarea din casele
ºi þãrile lor, tratament pe care ºi cititorii
puteau sã se aºtepte sã-l îndure. Dar, printr-o
afirmaþie plinã de iubire care schimbã tonul
prezentãrii, scriitorul a spus cã lumea nu era
vrednicã de aceºti oameni pe care i-a alun-
gat.

11:39-40. Scriitorul încheie printr-un
rezumat, punctând ideea cã eroii credinþei
despre care a vorbit nu ºi-au vãzut împlinite
speranþele escatologice. Acest fapt aratã cã

Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun
pentru ei ºi pentru noi. Amânarea împlinirii
acestor speranþe, pentru care s-au luptat
atât de mult aceºti eroi ai credinþei este cu
adevãrat un lucru „mai bun pentru noi“,
pentru cã numai în acest fel pot în prezent
credincioºii sã se bucure de experienþa de a
fi alãturi de Mesia, care-i conduce în glorie.
Prin urmare, desãvârºirea (cf. 10:14; 12:23)
acestor personaje remarcabile ale Vechiului
Testament — adicã împlinirea nãdejdii lor —
aºteaptã desãvârºirea tuturor credincioºilor.

B. Avertismentul final (cap. 12)
Autorul încheie discuþia principalã a

epistolei cu o mustrare ºi un avertisment
final. Ca de obicei, secþiunea în care a dat
îndemnuri decurge direct din expunerea
care o precede. Discuþia sa despre viaþa de
credinþã conduce acum la o altã chemare la
perseverenþã.

1. MUSTRAREA INTRODUCTIVÃ (12:1-2)
12:1-2. Viaþa de credinþã a fost pe larg

atestatã de un nor aºa de mare de martori
din Vechiul Testament. (Aceasta nu înseamnã
cã ei urmãresc viaþa credincioºilor de astãzi.)
Prin urmare, credincioºii trebuie sã alerge cu
stãruinþã (hypomonçs; cf. 10:32, 36; 12:2-3,
7) în alergarea vieþii lor de creºtini, lãsând la
o parte orice piedicã ºi pãcatul care ne
înfãºoarã (euperistaton, „pândeºte sau încer-
cuieºte“) aºa de lesne. Modelul lor suprem
pentru acest lucru continuã sã fie Isus, oricât
de admirabilã ar fi oricare personalitate a
Vechiului Testament. El este ºi Cãpetenia ºi
Desãvârºirea credinþei noastre. Cuvântul
„cãpetenia“ (archçgon) a fost folosit în 2:10
(vezi comentariile de acolo) ºi sugereazã
cã Isus deschide calea credinþei pe care tre-
buie sã o urmeze creºtinii. El este, de aseme-
nea, „desãvârºirea“ cãii credinþei, pentru cã
a strãbãtut-o cu succes pânã la capãt. El
ªi-a aþintit privirea la bucuria care-I era
pusã înainte, acea „bucurie“ la care se face
aluzie în 1:9, unde El a obþinut un scaun
de domnie veºnic. Credincioºii trebuie sã
aibã în vedere împãrtãºirea acestei bucurii.
Dupã ce a suferit (hypemeinen, verbul
legat de substantivul hypomonç din 12:1;
cf. v. 3, 7) crucea ºi a dispreþuit ruºinea,
Isus a primit o poziþie glorioasã, la dreapta
scaunului de domnie al lui Dumnezeu
(cf. 1:3; 8:1; 10:12), care prevesteºte
victoria finalã a Sa ºi a credincioºilor (cf.
1:13-14).
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2. LUCRURILE NU SUNT ATÂT DE RELE 
CUM PAR (12:3-11)
Nimic nu este mai normal pentru o

persoanã decât sã supraestimeze severitatea
încercãrilor sale. Scriitorul nu dorea ca ºi
cititorii sãi sã facã aºa.

12:3-4. Dacã ei ar fi luat în considerare
faptul cã Isus a suferit (hypomemençkota; cf.
v. 1-2, 7) din partea pãcãtoºilor o împotrivire
aºa de mare, ar fi fost încurajaþi. La urma
urmelor, ei, spre deosebire de El, în lupta
împotriva pãcatului, nu au ajuns încã sã
se împotriveascã pânã la sânge. Prin lupta
„împotriva pãcatului“ autorul se referã
probabil la opoziþia „pãcãtoºilor“, dar fãrã
îndoialã cã s-a referit ºi la pãcatele lor perso-
nale, cãrora ei ar trebui sã le reziste cu scopul
de a rãmâne fermi în credinþa lor creºtinã.

12:5-8. De asemenea, se pare cã desti-
natarii epistolei au uitat sfatul pe care l-au
gãsit în Proverbelele 3:11-12, care prezintã
pedeapsa (disciplinarea în NIV — n. tr.)
divinã ca o dovadã a iubirii divine. Ei ar tre-
bui sã facã totul pentru a nu-ºi pierde inima
(cf. Evr. 12:3) ºi pentru a suferi (hypomenete,
lit., „a persevera“; cf. v. 1-3) pedeapsa Dom-
nului, considerând-o ca o dovadã a faptului
cã sunt fiii Lui, ceea ce înseamnã cã ei se
pregãteau sã aibã parte de gloria pe care o vor
avea mulþi fii (cf. 2:10 ºi comentariilor de
acolo). Toþi copiii lui Dumnezeu sunt supuºi
disciplinãrii Sale ºi în expresia: pedeapsã
de care toþi au parte, scriitorul foloseºte
pentru ultima oarã cuvântul grecesc metochoi
(„tovarãº, pãrtaº“), folosit ºi în 1:9; 3:1, 14;
6:4. (Lit., în gr. textul este: „… disciplinare
pentru cei care au devenit pãrtaºi“.) Vorbind
despre cei care sunt scutiþi de pedeapsã ºi
sunt astfel niºte feciori din curvie, scriitorul
s-a gândit poate la acei creºtini a cãror lipsã
de loialitate faþã de credinþã a dus la pierderea
moºtenirii lor (i.e., rãsplãtire), moºtenire care
este dobânditã de mulþi fii ºi fiice. (În lumea
romanã un „copil ilegitim“ nu avea drept de
moºtenire.) Autorul a arãtat cã ceea ce
urmeazã pentru astfel de creºtini este o asprã
judecatã. Pe de altã parte, credincioºii care
au suferit o „pedeapsã“ („disciplinare“ în
NIV — n. tr.) din partea lui Dumnezeu sunt
pregãtiþi prin acest proces educaþional
(paideia, „disciplina“, lit., „instruirea copi-
lului“; cf. Ef. 6:4) pentru rãsplãtirea mile-
nialã.

12:9-11. Fãcând apel la analogia cu
disciplinarea de cãtre pãrinþii pãmânteºti,
autorul îºi încurajeazã cititorii sã aibã un
spirit de supunere în faþa disciplinãrii din

partea Tatãlui duhurilor, care înseamnã
pãstrarea vieþii (ºi sã trãim) ºi care este o
experienþã utilã, pentru cã îi face pãrtaºi
sfinþeniei Lui ºi aduce roada dãtãtoare de
pace a neprihãnirii. Creºtinii, trecând prin
ºcoala ei, trebuie sã lase ca aceastã discipli-
nare sã-ºi facã pe deplin efectul.

3. CHEMAREA LA ÎNNOIREA 
VITALITÃÞII SPIRITUALE (12:12-17)
12:12-13. Autorul a intuit tendinþa citi-

torilor sãi spre slãbiciunea spiritualã ºi, în
lumina adevãrurilor pe care le-a expus, i-a
încurajat sã-ºi înnoiascã puterea. Dacã vor
proceda aºa ºi vor merge pe cãrãri drepte,
cãrãrile adevãratei neprihãniri, cel care era
mai slab între ei (care ºchiopãteazã) ar fi
putut sã nu se abatã din cale, ci mai
degrabã sã fie vindecat. Propria lor întãrire
spiritualã ar fi fost în beneficiul creºtinilor
mai slabi.

12:14. Pacea cu toþi oamenii, la fel ca
ºi sfinþirea (hagiasmos) personalã trebuia
urmãritã cu vigurozitate pentru cã nimeni nu
va vedea pe Domnul fãrã ea. Deoarece
nimic pãcãtos nu poate sta în prezenþa lui
Dumnezeu, creºtinii trebuie sã fie — ºi vor fi
— fãrã pãcat atunci când Îl vor vedea pe
Domnul (cf. 1 Ioan 3:2). Aceastã perspectivã
este o bunã motivaþie pentru a urmãri sfin-
þenia aici ºi acum. Dar este posibil ca autorul
sã se fi gândit ºi la faptul cã percepþia actualã
a unui om despre Dumnezeu este condiþio-
natã de adevãrata sa mãsurã de sfinþenie
(Mat. 5:8).

12:15-17. Ca un memento sever a ceea
ce se poate întâmpla printre credincioºi, scri-
itorul i-a avertizat cã cel care este în situaþia
sã se abatã de la harul lui Dumnezeu poate
lãsa sã dea lãstari vreo rãdãcinã de amãrã-
ciune ºi astfel sã-i afecteze ºi pe alþi credin-
cioºi prin infidelitatea lui faþã de Dumnezeu.
Aici autorul s-a referit la Deuteronomul
29:18, unde cel care se abãtea de la Vechiul
Legãmânt era asemãnat cu o „rãdãcinã care
sã aducã otravã ºi pelin“. Un astfel de om era
la fel de lumesc (bebçlos, „profan, nesfinþit,
pângãrit“) ca Esau, fratele lui Iacov, al cãrui
caracter profan ºi instabil l-a fãcut sã-ºi
vândã dreptul de întâi nãscut, doar pentru
o mâncare, care i-a adus o satisfacþie tempo-
rarã. El ºi-a avertizat cititorii sã nu cedeze
presiunilor vremelnice ºi sã-ºi piardã astfel
moºtenirea. Dacã cineva va proceda aºa,
acest lucru ar putea fi ultimul pas nebunesc pe
care l-a fãcut ºi ar putea pierde irevocabil
privilegiile unui moºtenitor, aºa cum s-a
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întâmplat cu Esau. Desigur, acest lucru ar fi
fost valabil în cazul celui care ºi-ar fi încheiat
experienþa creºtinã într-o stare de apostazie,
împotriva cãreia autorul i-a avertizat continuu.

4. AVERTISMENTUL FINAL PROPRIU-ZIS 
(12:18-29)
12:18-21. Autorul a prezentat o descriere

vie a situaþiei de pe Muntele Sinai, unde a
fost dat Vechiul Legãmânt, redând atmosfera
plinã de veneraþie ºi de teamã (cf. Ex. 19:9-
23; Deut. 9:8-19).

12:22-24. Realitãþile care aparþin oame-
nilor Noului Legãmânt ºi de care ei s-au
apropiat, sunt mult mai impresionante pen-
tru cã ele aparþin domeniului ceresc. Acolo
nu era doar Ierusalimul ceresc, ci ºi fiinþe
cereºti, atât grupul îngerilor cât ºi al oame-
nilor, care aparþin cetãþii cereºti. Expresia
Biserica celor întâi nãscuþi poate sã
însemne adunarea celor ale cãror drepturi de
moºtenitori au fost deja câºtigate (deoarece
Legea din VT prevedea cã cei „întâi nãscuþi“
erau primii moºtenitori; cf. v. 16). Ei au ple-
cat deja la cer, adicã acolo unde erau îngerii.
Dar ei s-au prezentat în primul rând înaintea
lui Dumnezeu, Judecãtorul tuturor — ºi
existã unii care într-adevãr pot rezista
cercetãrii minuþioase a vieþilor lor de cãtre
Dumnezeu (duhurile celor neprihãniþi,
fãcuþi desãvârºiþi; cf. 10:14; 11:40) — ºi
înaintea lui Isus Mijlocitorul (cf. 8:6; 9:15)
legãmântului celui nou stabilit prin sângele
Lui care nu strigã dupã rãzbunare, cum striga
sângele lui Abel, ci asigurã acceptarea tutu-
ror persoanelor în Noul Legãmânt.

Dacã destinatarii epistolei vor reflecta în
mod adecvat la aceste lucruri, vor fi uimiþi de
ele ºi vor fi mai înclinaþi spre a-ºi împlini
chemarea lor la moºtenirea marilor privilegii
pe care le poate oferi Noul Legãmânt.

12:25. Contrastul dintre cele douã
legãminte se concentreazã acum asupra unui
avertisment dat pe pãmânt ºi asupra unuia
care vine din ceruri. Dacã cei care au refuzat
Vechiul Legãmânt n-au scãpat, cum vom
putea scãpa noi dacã ne întoarcem de la Noul
Legãmânt (cf. 2:3)? Fãrã îndoialã cã aici
autorul a considerat cã Cel care vorbeºte este
Cel care a dat Noul Legãmânt ºi care acum
stã „la dreapta Mãririi în locurile prea înalte“
(cf. 1:3).

12:26-27. Acesta este un glas divin care
a clãtinat odatã doar pãmântul, dar care
în final va clãtina încã o datã nu numai
pãmântul, ci ºi cerul. Autorul a considerat
cã textul din Hagai 2:6 se referã la restaurarea

finalã a cerurilor ºi a pãmântului, care va
urma dupã împãrãþia de o mie de ani (cf. Evr.
1:10-12). Ceea ce va rãmâne dupã acest
cataclism va fi veºnic.

12:28-29. Acesta este ºi caracterul
împãrãþiei pe care am primit-o. Cuvintele:
sã ne arãtãm mulþumitori pot fi traduse:
„sã primim harul“ (echômen charin) ºi sunt
o ultimã referire la resursele harului pe care
le oferã Marele Preot (cf. 4:14-16). Acest
lucru este confirmat de cuvântul astfel (lit.,
„prin care“, di’ çs), care le aminteºte citito-
rilor cã acest har este necesar pentru a-I
aduce lui Dumnezeu o închinare plãcutã
(o „slujire“ mai bunã, latreuômen, folosit ºi
în 8:5; 9:9; 10:2; 13:10) în comunitatea
Noului Legãmânt. Eºecul în acest domeniu
trebuie împiedicat cu ajutorul afirmaþiei
solemne din încheiere: Dumnezeul nostru
este un foc mistuitor (cf. 10:26-27). Un
credincios care se îndepãrteazã de aceste
privilegii magnifice va atrage asupra sa
pedeapsa lui Dumnezeu.

V. Epilogul (cap. 13)

Epilogul poate fi deosebit de restul
epistolei prin faptul cã partea principalã a
epistolei conþine doar avertismente largi ºi
generale, în timp ce Epilogul conþine avertis-
mente specifice. Într-un fel, aceste instrucþi-
uni specifice sugereazã moduri în care sã I
se aducã lui „Dumnezeu o închinare plãcutã“
(cf. 12:28). Epilogul mai conþine ºi adresarea
personalã a autorului cititorilor sãi ºi cuvân-
tul de rãmas bun pentru ei.

13:1-6. Prima secþiune a Epilogului
conþine directive morale pentru cititori.
Ascultând de acestea, în ei se va întipãri
bunãtatea faþã de fraþi (v. 1), faþã de oaspeþi
(v. 2) ºi faþã de cei ce sunt în lanþuri (v. 3).
Apoi scriitorul cheamã la puritate sexualã,
motiv pentru care cãsãtoria trebuie respectatã
(v. 4). Cititorii sunt sfãtuiþi sã se fereascã
de lãcomia de bani ºi sã se mulþumeascã cu
ceea ce aveau (v. 5; cf. Luca 12:15; Fil. 4:11;
1 Tim. 6:6-10). Chiar dacã starea lor mate-
rialã era precarã, ei Îl aveau pe Domnul ºi
ajutorul Sãu (v. 6).

13:7-8. Instrucþiunile religioase urmeazã
celor morale ºi aceastã parte a Epilogului
se extinde pânã la versetul 17. Chemarea:
Aduceþi-vã aminte de mai marii voºtri se
referã probabil la conducãtorii din trecut.
Sfârºitul felului lor de vieþuire poate fi anali-
zat cu efecte folositoare, astfel cã destinatarii
epistolei au primit îndemnul: urmaþi-le
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credinþa! Acei conducãtori s-au dus, dar Isus
Hristos, Cel despre care vorbeau ei, a rãmas
permanent acelaºi.

13:9. Datoritã acestui adevãr, era necesar
ca noile doctrine care veneau în contradicþie
cu mesajul neschimbat despre Isus Hristos sã
fie respinse. Referirea pe care autorul o face
aici la orice fel de învãþãturi strãine nu pare
deloc sã facã aluzie la iudaismul legalist, ci la
alte concepþii sectare ºi particulare ale acestei
religii (cf. comentariilor de la „Cadrul ºi
Destinatarii“ din Introducere) pe care le
întâlneau cititorii.

13:10-14. Dacã cei care erau fermecaþi
de „învãþãturi strãine“ aveau tendinþa sã
idealizeze experienþa pustiei ºi a Cortului
Întâlnirii, cuvintele autorului au o semnifi-
caþie deosebitã. Un creºtin are un altar
special (probabil o figurã de stil pentru jertfa
lui Hristos) de la care el îº i primeºte
mijloacele de existenþã spiritualã. Cei care
fac slujbã în cort nu aveau parte de o aseme-
nea hranã spiritualã. Dacã unii oameni au
preferat o cale a pustiei ºi s-au considerat
„slujitori“ ai vechiului Cort al Întâlnirii, ei au
fost, spune scriitorul, privaþi de privilegiile
creºtine. Sub vechiul legãmânt, sângele
jertfelor în Ziua Ispãºirii era adus în Locul
prea sfânt, dar trupurile erau arse de tot
afarã din tabãrã (v. 11), un loc desemnat
ca necurat în anii rãtãcirii în pustie. Dar ºi
Isus… a pãtimit dincolo de poartã (i.e., în
afara Ierusalimului), dar scopul jertfei Sale
a fost sã sfinþeascã norodul. În loc sã
considere cã asocierea cu El îi va face sã
nu fie sfinþi, aºa cum considerau unii evrei
necredincioºi, cititorii erau de fapt „sfinþiþi“
(cf. 2:11; 10:10, 14) ºi nu ar fi trebuit sã ezite
sã împãrtãºeascã ocara Lui (cf. 12:2) ºi sã
iasã afarã din tabãrã, tabãra iudaismului, ca
sã se identifice cu El. În cazul în care cititorii
cunoºteau un grup sectar care îºi avea tabãra
în regiunea lor, acest sfat a avut probabil un
impact deosebit. Adevãrata casã a cititorilor
nu era în vreo tabãrã sau în vreo cetate care
exista atunci, ci în perimetrul altei cetãþi, a
celei viitoare (cf. 11:10, 16; 12:22).

13:15-16. Datoritã jertfei lui Isus nu mai
era necesar sângele vreunei jertfe, ci se cere o
jertfã de laudã… binefacerea ºi dãrnicia,
pentru cã lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi
plac (cf. 10:25).

13:17. Dacã era necesar sã îºi aducã
aminte de mai marii lor din trecut ºi sã
pãstreze învãþãturile lor (v. 7-8), celor din
prezent li se datora ascultarea. Responsabi-
litatea lor înaintea lui Dumnezeu trebuia

recunoscutã, iar sarcina lor de pãstorire nu
trebuia îngreunatã prin neascultare. (Sã
poatã face lucrul acesta cu bucurie, ar
putea avea sensul: „ca rãspunsul pe care-l vor
da [în faþa lui Dumnezeu pentru voi], sã-l dea
cu bucurie“.)

13:18-19. Cu aceeaºi umilinþã spiritualã
care l-a îndemnat sã foloseascã cuvântul
„noi“ în cele mai multe din secþiunile care
conþin avertismente, scriitorul a cerut citito-
rilor sãi sã se roage pentru el, mai ales pen-
tru a le fi înapoiat mai curând. Avea un
interes personal pentru ei ºi era dornic sã-i
vadã.

13:20-21. Într-o binecuvântare plinã de
iubire, care conþine un numãr din temele mai
importante ale epistolei (ex., pãcii, sângele
legãmântului, învierea, Pãstor, sã vã facã
desãvârºiþi), scriitorul îºi exprimã încrederea
în Domnul nostru care este marele Pãstor
al celor care fac parte din Noul Legãmânt,
prin care Dumnezeu poate sã-ªi împlineascã
voia („sã vã facã“ trad. katartisai, „a pregãti,
a face gata pentru folosinþã“; cf. Ef. 4:12)
în viaþa cititorilor ºi în a lui însuºi. Acesta
este adevãratul sens al rugãciunii lui pentru
cititorii sãi.

13:22-25. Îndemnându-ºi încã o datã
cititorii sã primeascã bine acest cuvânt de
sfãtuire, el îºi exprimã speranþa cã împreunã
cu Timotei îi va vedea curând. Dupã ce le
transmite salutãri, îi încredinþeazã în harul
lui Dumnezeu.
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INTRODUCERE

Puþine cãrþi din Biblie au fost atât de
calomniate ca ºi micuþa Epistolã a lui Iacov.
Controversa s-a iscat cu privire la autorul ei,
la data scrierii, la cei cãrora le era adresatã, la
canonicitatea ºi la unitatea ei.

Este bine ºtiut cã Martin Luther a avut
probleme cu aceastã carte. El a numit-o „o
adevãratã epistolã de paie“. Dar ea este „de
paie“ numai în mãsura în care produce
nedumerire. Existã destule ace în aceastã
cãpiþã de fân care sã înþepe conºtiinþa fiecãrui
creºtin insensibil, înfrânt ºi degenerat din
lume. Avem aici o epistolã „cu adevãrat sti-
mulatoare“, menitã sã sfãtuiascã ºi sã încura-
jeze, sã îndemne ºi sã convingã, sã mustre ºi
sã reînvie, sã descrie sfinþenia practicã ºi sã-i
determine pe credincioºi sã aibã o credinþã
care duce la rezultate. Iacov este extrem de
etic ºi reconfortant de practic.

Consideratã una din epistolele generale,
Epistola lui Iacov, la fel ca si epistolele lui
Petru, Ioan ºi Iuda, este o scrisoare enciclicã
adresatã unei sfere mai largi de credincioºi,
nu unei biserici individuale. Învãþãturile din
aceste scrisori generale completeazã doctrina
lui Pavel. Pavel a accentuat credinþa; Iacov,
comportamentul; Petru, speranþa; Ioan, dra-
gostea; iar Iuda, puritatea.

Autorul. Autorul uman al acestei epistole
nu este uºor de identificat. Noul Testament
menþioneazã cel puþin patru oameni numiþi
Iacov: (1) fiul lui Zebedei ºi fratele lui Ioan
(Mar. 1:19), (2) fiul lui Alfeu (Mar. 3:18),
(3) tatãl lui Iuda (nu Iscarioteanul; Luca
6:16), ºi (4) fratele Domnului (Gal. 1:19).
Care dintre ei a scris epistola?

Iacov, fiul lui Zebedei, nu putea fi auto-
rul, pentru cã a fost martirizat în timpul dom-
niei lui Irod Agripa I, înainte de scrierea
acestei epistole (Fapte 12:2).

Este improbabil ca fiul lui Alfeu, un om
despre care se cunosc puþine lucuri, sã fie
autorul, deºi romano-catolicii, în special,
considerã cã fiul lui Alfeu este fratele

Domnului. Ei susþin cã Iacov a fost de fapt
veriºorul lui Isus prin Maria lui Cleopa
(Alfeu), sora fecioarei Maria. Aceastã con-
cepþie forþeazã totuºi înþelesul literal al
cuvântului „frate“ ºi este o încercare clarã de
a susþine ideea perpetuãrii virginitãþii Mariei.
Pare limpede din Scripturã cã Iosif ºi Maria
au avut copii ºi dupã naºterea din fecioarã a
Domnului Isus Hristos. Isus este numit „cel
întâi nãscut“ (Luca 2:7), ceea ce înseamnã cã
ºi alþi copii li s-au mai nãscut dupã aceea.
Scriptura afirmã cã Iosif nu s-a unit cu
Maria, adicã nu au avut relaþii fizice „pânã
ce“ (heôs) s-a nãscut Isus (Mat. 1:25). Se
fac mai multe referiri la fraþii ºi la surorile
Domnului, iar patru dintre fraþi sunt daþi cu
numele: Iacov, Iosif, Simon ºi Iuda (Mat.
13:55).

Iacov, tatãl lui Iuda (nu Iscarioteanul) nu
figureazã ca un personaj important în Bise-
rica Primarã. Cu greu ar putea fi el autorul
acestei epistole.

Pare limpede deci cã autorul este Iacov,
fratele Domnului, cel care a devenit condu-
cãtorul bisericii din Ierusalim. Aceastã
concluzie este susþinutã de tonul plin de
autoritate al epistolei ºi de similitudinile din
limba greacã dintre aceastã epistolã ºi
cuvântarea lui Iacov din Faptele Apostolilor,
capitolul 15.

Deºi Iacov a fost crescut în aceeaºi casã
cu Domnul Isus, se pare cã el nu a devenit
credincios decât dupã învierea lui Hristos.
Ioan a scris: „Cãci nici fraþii Lui nu credeau
în El“ (Ioan 7:5).

Întâlnirea lui Iacov cu Domnul înviat l-a
condus la credinþa mântuitoare. Hristos „s-a
arãtat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor“
(1 Cor. 15:7). Mai târziu, Pavel a spus cã
Iacov, Petru ºi Ioan erau „priviþi ca stâlpi“ ai
bisericii (Gal. 2:9).

Cele mai multe dovezi îl indicã pe Iacov
ca autor al acestei epistole. Mai mult, Ori-
gen, Eusebius, Ciril din Ierusalim, Atanasie,
Augustin ºi mulþi alþi scriitori antici susþin
acest punct de vedere.

IACOV
J. Ronald Blue
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Data. Data scrierii epistolei este legatã de
autorul ei. Unii neagã faptul cã Iacov a scris
aceastã epistolã, pentru cã greaca folositã
este excelentã. Ei plaseazã scrierea între
anii 80 ºi 150 d.Hr. Este însã o afirmaþie greu
de justificat. Iacov a fost un galilean înzes-
trat, care vorbea fluent atât aramaica cât ºi
greaca.

Iosif Flavius, istoricul din primul secol,
consemneazã cã Iacov a fost martirizat în 62
d.Hr., ceea ce înseamnã cã epistola a fost
scrisã înainte de aceastã datã. Deoarece nu
se face nici o menþiune a Conciliului din
Ierusalim (49 d.Hr.), în care Iacov a avut un
rol activ, este de presupus cã epistola a fost
scrisã între 45 ºi 48 d.Hr.

Probabil cã Iacov este cel dintâi dintre
autorii Noului Testament ºi de aceea este
greu de crezut cã prin epistola lui el a pole-
mizat cu epistola lui Pavel scrisã romanilor ºi
datatã mai târziu. Nici Epistola cãtre Romani
nu a fost o combatere a epistolei lui Iacov.
Având în vedere relaþia lui Pavel cu Iacov
(Fapte 15:13; 21:18) ºi recunoaºterea lui
Iacov de cãtre Pavel (Gal. 1:19; 2:9, 12), se
pare cã Pavel i-a acordat un mare respect lui
Iacov. Pavel ºi Iacov au dat împreunã o
dimensiune deplinã credinþei. Pavel a scris
despre credinþa mântuitoare interioarã din
perspectiva lui Dumnezeu. Iacov a scris
despre credinþa exterioarã, slujitoare, din
perspectiva omului. Adevãrata sãmânþã a
credinþei mântuitoare este verificatã prin ro-
dul tangibil al credinþei slujitoare. Concepþia
lui Iacov este cã o credinþã biblicã duce la
rezultate.

Destinatarii. Adresatã în mod clar „cãtre
cele douãsprezece seminþii cari sunt împrã-
ºtiate“ (Iac. 1:1), aceastã epistolã are o
puternicã tentã evreiascã. Cartea are esenþa ºi
autoritatea Profeþilor, stilul ºi frumuseþea
Psalmilor. Ea se referã la „un fel de pârgã“
(1:18; cf. Lev. 23:10), la sinagogã sau
„adunarea“ (Iac. 2:2), la „Avraam, pãrintele
nostru“ (2:21), la „focul gheenei“ (3:6), la
„Domnul oºtirilor“ (5:4; cf. Gen 17:1) ºi la
„ploaie timpurie ºi târzie“ (Iac. 5:7; cf. Deut.
11:14). Cu toate cã unii sugereazã cã „cele
douãsprezece seminþii“ ar putea fi consi-
derate în sens metaforic drept Biserica
neevreilor împrãºtiatã prin Imperiul Roman,
este mai logic sã luãm aceastã expresie în
sensul ei normal. Epistola are o naturã dis-
tinct evreiascã. Deºi epistola demonstreazã
un stil grecesc îngrijit, este neîndoielnic plinã
de un vast simbolism evreiesc.

Petru a scris probabil creºtinilor evrei
împrãºtiaþi în Vest (cf. 1 Pet. 1:1), iar Iacov a
scris creºtinilor evrei împrãºtiaþi în Est, în
Babilonia ºi Mesopotamia.

Canonicitatea. Este interesant de notat fap-
tul cã Iacov a fost omis din câteva din versi-
unile ºi colecþiile mai vechi ale cãrþilor sacre.
Cea mai timpurie colecþie cunoscutã, frag-
mentul Muratorian, din secolul al doilea, nu
include Epistolele cãtre Evrei, Iacov ºi
Epistolele lui Petru. Epistola lui Iacov nu a
fost inclusã în canon în mod consecvent pânã
în secolele patru sau cinci. Se pare cã biseri-
cile din Roma ºi Cartagina s-au îndoit de
canonicitatea Epistolei lui Iacov, în timp ce
cele din Ierusalim ºi Alexandria au folosit-o
de timpuriu ºi ea a fost inclusã în colecþiile
cãrþilor scripturale în Asia Micã. Motivul este
mai mult decât evident. Scrisã la Ierusalim
ºi adresatã evreilor împrãºtiaþi în partea de
Est, cei din Vest n-au fost gata sã o accepte
ca parte a Scripturii. Totuºi, este clar cã
Dumnezeu nu numai cã a supravegheat
scrierea Scripturii, dar ºi acceptarea ºi autori-
tatea ei deopotrivã.

Stilul. Cartea lui Iacov este mai mult o pre-
dicã decât o scrisoare. Deºi începe cu
obiºnuitul salut al unei epistole, ea nu conþine
referinþele personale obiºnuite ale unei
scrisori ºi nu conþine binecuvântarea de
încheiere.

Aceastã aºa-numitã „epistolã“ a fost
evident conceputã pentru citirea publicã, ca
o predicã adresatã adunãrilor. Tonul este
plin de autoritate, dar nu autocratic. Iacov
foloseºte 54 de imperative în cele 108 versete
— în medie o chemare la acþiune la fiecare
al doilea verset!

Stilul lui Iacov este energic ºi viu,
exprimând concepte profunde prin cuvinte
clare ºi bine alese. Frazele sunt scurte, sim-
ple ºi directe. El foloseºte multe metafore
ºi comparaþii, având amprenta unui poet.
Cartea lui Iacov are mai multe figuri de stil,
analogii ºi ilustraþii din naturã (vezi diagra-
ma) decât toate epistolele lui Pavel la un loc.
Îndemnurile, întrebãrile retorice ºi ilustraþiile
din viaþa de fiecare zi dau gust acestei mici
cãrþi.

O tehnicã literarã impresionantã folositã
de Iacov este practica de a lega împreunã
expresii ºi propoziþii prin repetarea unui
cuvânt prioritar, sau a unui cuvânt înrudit cu
acesta. De exemplu, „rãbdare“ (1:3) ºi „rãb-
darea“ (v. 4); „nu duceþi lipsã de nimic“ (v. 4)

Iacov 
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ºi „dacã vreunuia dintre voi îi lipseºte“ (v. 5);
„s-o cearã“ (v. 5) ºi „s-o cearã“ (v.6); „fãrã sã
se îndoiascã“ (v. 6) ºi „cine se îndoieºte“ (v.
6). (Pentru altele vezi W. Graham Scroggie,
Know Your Bible, 2 vol. Londra: Pickering &
Inglis, n.d., 2:293.)

În plus faþã de stilul sãu unic ºi inovator,
Iacov furnizeazã un numãr neobiºnuit de
referinþe ºi paralele cu alte scrieri. El face
referiri la Avraam, Rahav, Iov, Ilie, la Lege
ºi la Cele Zece Porunci, ºi include aluzii
la pasaje din 21 de cãrþi ale Vechiului Tes-
tament: Geneza pânã la Deuteronomul,
Iosua, 1 Regi, Psalmii, Proverbele, Ecle-
siastul, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, ºi
7 din cei 12 profeþi mici.

Învãþãtura lui Iacov seamãnã izbitor cu
cea a lui Ioan Botezãtorul (ex., cf. Iac. 1:22,
27 cu Mat. 3:8; Iac. 2:15-16 cu Luca 3:11;
Iac. 2:19-20 cu Mat. 3:9; Iac. 5:1-6 cu Mat.
3:10-12). Probabil cã Iacov, ca ºi Petru, Ioan
ºi Andrei, l-a auzit predicând pe Ioan
Botezãtorul. Asemãnãri uimitoare existã între
Epistola lui Iacov ºi Predica de pe Munte din
Evanghelia dupã Matei, 5-7 (vezi diagrama
care urmeazã). Iacov n-a citat cuvintele
Domnului, dar a interiorizat învãþãtura Sa ºi
a reprodus-o cu profunzime spiritualã.

Prin caracterul expresiv ºi austeritatea ei
elocventã, Epistola lui Iacov rãmâne o
capodoperã literarã. Aceastã carte este atât
pitoreascã cât ºi entuziasmantã. Ea combinã
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1:6 „valul mãrii“
1:6 „împins de vânt“
1:10 „floarea ierbii“
1:11 „soarele cu cãldurã lui arzãtoare“
1:11 „floarea ei cade jos“
1:17 „lumini cereºti“ („Tatãl luminilor“; COR)
1:17 „umbrã de mutare“
1:18 „un fel de pârgã“
3:3 „punem cailor frâul în gurã“
3:4 „corãbiile… sunt mânate de vânturi iuþi“
3:5 „un foc mic ce pãdure mare aprinde“
3:6 „un foc“
3:7 „soiurile de fiare, de pãsãri, de vieþuitoare de mare“
3:8 „plinã de o otravã de moarte“
3:11 „apã dulce ºi apã amarã“
3:12 „un smochin sã facã mãsline, sau o viþã sã facã smochine?“
3:18 „roada neprihãnirii este semãnatã în pace“
4:14 „nu sunteþi decât un abur“
5:2 „hainele voastre sunt roase de molii“
5:3 „aurul ºi argintul vostru au ruginit“
5:4 „v-au secerat câmpiile“
5:4 „plata lucrãtorilor… strigã“
5:5 „v-aþi sãturat inimile chiar într-o zi de mãcel“
5:7 „plugarul aºteaptã roada“
5:7 „aºteaptã cu rãbdare pânã primeºte ploaie timpurie ºi târzie“
5:14 „dupã ce-l vor unge cu untdelemn“
5:17 „s-a rugat… sã nu ploaie“
5:17 „n-a plouat deloc în þarã“
5:18 „cerul a dat ploaie“
5:18 „pãmântul ºi-a dat rodul“
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frumuseþea ritmicã a limbii greceºti cu inten-
sitatea asprã a limbii ebraice. Aceastã epis-
tolã este frumoasã în expresie ºi bombasticã
în impresie.

Unitatea. Pretinsa lipsã de unitate a Epistolei
lui Iacov a fost unul din argumentele prin-
cipale ale contestãrii ei. Unii au susþinut cã
epistola are un format mai liber, la fel ca cel
din literatura de înþelepciune a evreilor, în
genul celei din cartea Proverbele. Unul dintre
comentatori susþine cã „nu existã un plan
perceptibil în epistolã“ (C. Leslie Mitton, The
Epistle of James, p. 235). Un altul argumen-
teazã cã ceea ce a scris Iacov „nu este aºa de
mult o prezentare structuratã, cu argumente,
cât o serie de maxime sentenþioase strânse
în jurul unor teme care se repetã“ (Frank E.
Gaebelein, The Practical Epistle of James,
p. 14). „Lipsa de continuitate a gândirii“
(Martin Dibelius, A Commentary on the
Epistle of James, Philadelphia: Fortress
Press, 1976, p. 1); „o serie de paragrafe
conectate, confuze“ (Clayton K. Harrop, The
Letter of James, p. 14); ºi „cu totul neregu-
latã ºi nesistematicã“ (E. H. Plumptre, The
General Epistle of St. James, p. 43) sunt alte
expresii ale frustrãrii comentatorilor. Dar nu
este nevoie de aceastã confuzie. Epistola
demonstreazã o unitate distinctã ºi un scop
clar.

Scopul acestei epistole convingãtoare
este de a-i îndemna pe primii credincioºi la
maturizare creºtinã ºi la sfinþirea vieþilor lor.

Aceastã epistolã are de-a face mai mult cu
practica credinþei creºtine decât cu preceptele
ei. Iacov le spune cititorilor sãi cum sã atingã
maturitatea spiritualã printr-o statornicie
plinã de încredere, o slujbã plinã de compasi-
une, un mod controlat de a vorbi, o supunere
plinã de cãinþã ºi o generozitate preocupatã
de nevoile altora. El se ocupã de fiecare sferã
a vieþii unui creºtin: ce este, ce face, ce spune,
ce simte ºi ce are el.

Cu învãþãtura sa cam asprã despre sfinþe-
nia practicã, Iacov a arãtat cum pot fi expri-
mate credinþa ºi dragostea creºtinã într-o
varietate de situaþii actuale. Secþiunile cãrþii,
care par sã n-aibã legãturã între ele, pot fi
armonizate în lumina acestei teme unifica-
toare. Perlele nu se rostogolesc singure într-o
cutie; ele sunt legate ºirag cu grijã pentru a
forma un colier de o frumuseþe neasemuitã.

STRUCTURA CÃRÞII

I. A rãmâne încrezãtor (cap. 1)
A. Salutãri (1:1)
B. Bucurie în diferite încercãri 

(1:2-12)
1. Atitudinea în încercãri (1:2)
2. Avantajul încercãrilor (1:3-4)
3. Ajutor în încercãri (1:5-12)

C. Rezistenþã în ispitele ucigãtoare 
(1:13-18)
1. Sursa ispitei (1:13-14)
2. Paºii ispitirii (1:15-16)

Iacov 
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Iacov Cuvântarea de pe Munte

1:2 Matei 5:10-12
1:4 5:48
1:5; 5:15 7:7-12
1:9 5:3
1:20 5:22
2:13 5:7; 6:14-15
2:14-16 7:21-23
3:17-18 5:9
4:4 6:24
4:10 5:3-5
4:11 7:1-2
5:2 6:19
5:10 5:12
5:12 5:33-37
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3. Soluþia pentru ispitã (1:17-18)
D. Odihnã în adevãrul divin (1:19-27)

1. Receptivitate faþã de Cuvânt 
(1:19-21)

2. Reacþie pozitivã faþã de Cuvânt 
(1:22-25)

3. Supunere faþã de Cuvânt 
(1:26-27)

II. A sluji plini de compasiune (cap. 2)
A. Acceptarea altora (2:1-13)

1. Bunãvoinþã faþã de toþi (2:1-4)
2. Compasiune faþã de toþi (2:5-9)
3. Consecvenþã în toate (2:10-13)

B. Ajutorarea altora (2:14-26)
1. Expresia adevãratei credinþe 

(2:14-17)
2. Dovada adevãratei credinþe 

(2.18-20)
3. Exemple de credinþã adevãratã 

(2:21-26)
III. A vorbi cu grijã (cap. 3)

A. Controlarea vorbirii (3:1-12)
1. Limba este puternicã (3:1-5)
2. Limba este perversã (3:6-8)
3. Limba este coruptã (3:9-12)

B. Un mod cultivat de a gândi 
(3:13-18)
1. Înþelepciunea este umilã (3:13)
2. Înþelepciunea este îndurãtoare 

(3:14-16)
3. Înþelepciunea este paºnicã 

(3:17-18)
IV. A te supune plin de cãinþã (cap. 4)

A. Întoarcerea de la urã la umilinþã 
(4:1-6)
1. Cauza conflictului (4:1-2)
2. Consecinþa conflictului (4:3-4)
3. Remediul conflictului (4:5-6)

B. Întoarcerea de la judecatã la 
dreptate (4:7-12)
1. Sfat pentru aplicarea dreptãþii 

(4:7-9)
2. Avantajul dreptãþii (4:10-11)
3. Autorul dreptãþii (4:12)

C. Întoarcerea de la lãudãroºie la 
credinþã (4:13-17)
1. Conþinutul lãudãroºiei (4:13)
2. Condamnarea lãudãroºiei (4:14)
3. Soluþia pentru lãudãroºie 

(4:15-17)
V. A manifesta generozitate în pãrtãºie 

(cap. 5)
A. Împãrþirea posesiunilor (5:1-6)

1. Tânguirea din pricina bogãþiei 
(5:1)

2. Degradarea bogãþiilor (5:2-3)

3. Condamnarea celor bogaþi 
(5:4-6)

B. Pãrtãºia în rãbdare (5:7-12)
1. Esenþa rãbdãrii (5:7-9)
2. Exemple de rãbdare (5:10-11)
3. Dovada rãbdãrii (5:12)

C. Pãrtãºia în rugãciune (5:13-20)
1. Sensibilitate faþã de nevoi (5:13)
2. Rugãciuni pentru nevoile altora 

(5:14-18)
3. Semnificaþia nevoilor (5:19-20)

COMENTARIU

I. A rãmâne încrezãtor (cap. 1)

A. Salutãri (1:1)
1:1. Epistola începe în mod convenþio-

nal: numele scriitorului, oamenii cãrora le
este adresatã ºi un cuvânt de salut. Iacov s-a
mulþumit cu o introducere simplã.

Scriitorul se prezintã cu modestie. El
nu-ºi precizeazã poziþia în bisericã sau faptul
cã era fratele Domnului. Omiterea acestor
titluri aratã cã el era o persoanã bine cunos-
cutã ºi cã avea autoritatea sã trimitã o epistolã
de acest fel.

James (numele în englezã — n. tr.) este
de fapt Iacov (Iakôbos). Nu este prea clar de
ce traducãtorii în englezã au ales numele
„James“ în loc de „Jacob“. „James“, „Jake“ ºi
„Jacob“ provin din aceeaºi rãdãcinã. Tradu-
cerile Bibliei în alte limbi tind sã utilizeze
transcrierea numelui din ebraicã, Iacov
(ya‘ãqôb). Oare a dorit Regele James sã-ºi
vadã numele în traducerea (King James — n.
tr.) pe care a autorizat-o?

Iacov s-a prezentat simplu drept rob al
lui Dumnezeu ºi al Domnului Isus Hristos.
El s-a considerat un rob (doulos). El era pro-
prietatea lui Dumnezeu ºi a Celui pe care-l
putea numi „Fratele“ sãu, Domnul Isus
Hristos. Este evident faptul cã Iacov recu-
noºtea divinitatea lui Hristos, pentru cã L-a
pus pe acelaºi plan cu Dumnezeu. Mai mult,
Iacov a folosit numele Sãu întreg: „Domnului
Isus Hristos“. „Isus“ înseamnã „Mântuitor“,
iar „Hristos“ este grecescul pentru „Mesia“,
„Unsul“. „Domnul“ etern a devenit Mântui-
torul, „Isus“, ºi a înviat ca Veºnicul, Suvera-
nul „Hristos“. Domnul domnilor este Regele
regilor (1 Tim. 6:15; Apoc. 17:14; 19:16).

Epistola este adresatã celor douãspre-
zece seminþii cari sunt împrãºtiate. Iacov
le-a scris evreilor împrãºtiaþi în afara þãrii lor.
Termenul „împrãºtiaþi“ (diaspora), apare
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încã în douã locuri în Noul Testament (Ioan
7:35; 1 Pet. 1:1). El se referã la evreii care
erau împrãºtiaþi printre neevrei aºa cum strã-
moºii lor au fost rãspândiþi în vremea robiei.
Deºi cele douãsprezece seminþii au fost
rãspândite, nu s-au pierdut niciodatã. Ele sunt
amintite din nou la încheierea relatãrii bi-
blice, în cartea Apocalipsa: Iuda, Ruben,
Gad, Aºer, Neftali, Manase, Simeon, Levi,
Isahar, Zabulon, Iosif ºi Beniaminn (Apoc.
7:5-8; cf. 21:12).

Idiomul sãnãtate („Salutãri“, NIV), fo-
losit în mii de epistole antice scrise pe
papirus, nu este folosit singur în nici o altã
epistolã a Noului Testament. Acesta era un
salut grecesc, la fel ca „Salut“ sau ca „Bun
venit“. (Vezi comentariile de la 2 Ioan 10-11.)
Este interesant faptul cã Iacov nu adaugã
ºi salutul evreiesc „Pace“ (s×lÝm). Pavel
foloseºte de regulã ºi salutul grecesc ºi cel
evreiesc, traduse prin expresia „har ºi pace“.
Desigur, Iacov a dorit sã pãstreze un stil mai
direct ºi eleganþa simplã a limbii greceºti,
chiar dacã se adresa fraþilor sãi evrei. De
altminteri, jocul de cuvinte între „sãnãtate“
(chairein) în capitolul 1:1 ºi „bucurie“ (cha-
ran), în versetul 2 face acest lucru ºi mai
evident.

Pentru a ajunge la maturitatea creºtinã ºi
la o conduitã sfântã este esenþial sã ai o
temelie solidã. Credinciosul trebuie sã rãmâ-
nã încrezãtor. El trebuie sã îndrãzneascã ºi nu
sã se lase doborât de încercãri. El nu trebuie
sã se lase prins de ispitã. „Împinge, trage —
îndurã, suferã“ trebuie sã fie motoul sãu.
Cum altfel poþi deveni rezistent? Un cre-
dincios poate rezista cãutând, înþelegând ºi
practicând Cuvântul lui Dumnezeu. Încercã-
rile din exterior ºi ispitele din interior nu îl
pot birui pe un creºtin care rãmâne în ade-
vãrul venit de sus.

B. Bucurie în diferite încercãri (1:2-12)
De prea multe ori încercãrile sunt întâm-

pinate cu plânset ºi gemete. Aceastã atitudine
nu contribuie la maturizarea creºtinã.
Dimpotrivã, înrãutãþeºte lucrurile. Încercãrile
nu trebuie privite ca necazuri, ci ca teste. Un
test este dat pentru a vedea dacã studentul
poate sau nu poate trece. Iacov oferã sfaturi
sãnãtoase pentru a obþine rezultate foarte
bune la fiecare test. Cel care are o atitudine
corectã în încercãri, care înþelege avantajul
încercãrilor ºi care ºtie unde poate gãsi ajutor
în încercãri va fi în cele din urmã onorat de
Dumnezeu. 

1. ATITUDINEA ÎN ÎNCERCÃRI (1:2)
1:2. Evreilor persecutaþi, împrãºtiaþi

printre pãgâni, Iacov le dã un sfat surprinzã-
tor: Fraþii mei, sã priviþi ca o mare bucurie
când treceþi prin felurite încercãri. Încer-
cãrile trebuie înfruntate printr-o atitudine de
bucurie. Ele n-ar trebui considerate o pedeapsã,
un blestem sau o calamitate, ci un lucru care
duce la bucurie. Mai mult, ele ar trebui sã
producã „o mare bucurie“ (lit., „toatã bucu-
ria“; i.e., bucurie care este deplinã, sau
neamestecatã) sau o „bucurie purã“ (NIV),
adicã nu „ceva bucurie“ amestecatã cu multã
mâhnire.

Deºi porunca lui Iacov a fost directã ºi
plinã de forþã, el n-a predicat unor ascultãtori.
El s-a identificat cu cititorii. El li s-a adresat
cu multã cãldurã, spunându-le „fraþii mei“.
Acest mod de adresare este caracteristic epis-
tolei. El a folosit aceastã expresie familiarã
nu mai puþin de 15 ori. În tonul direct al lui
Iacov se distinge ºi multã compasiune.

Este important sã remarcãm faptul cã
Iacov nu a spus cã un credincios trebuie sã fie
bucuros de încercãri, ci în încercãri. Verbul
tradus „treceþi“ poate fi tradus mai literal prin
„a cãdea“, peripesçte, adicã ceea ce se spune
despre sãrmanul om care „a cãzut între niºte
tâlhari“ (Luca 10:30). „Felurite încercãri“
(peirasmois… poikilois) este o expresie fo-
lositã ºi de Petru care foloseºte aceleaºi
cuvinte greceºti, dar în ordine inversã (1 Pet.
1:6). Cel ce este înconjurat de astfel de neca-
zuri trebuie sã reacþioneze cu bucurie. Cei
mai mulþi oameni au o mare bucurie când
scapã de încercãri. Iacov le-a spus sã aibã
o mare bucurie în mijlocul încercãrilor (cf.
1 Pet. 1:6, 8).

Este clar cã aici se face referire la încer-
cãri de naturã exterioarã sau teste de rezis-
tenþã (peirasmois) în timp ce mai târziu, în
acelaºi capitol (Iac. 1:13), forma verbalã
(peirazomai) a acestui substantiv este folositã
pentru a vorbi despre ispitele interioare sau
provocarea de a pãcãtui.

În mod evident se ridicã o întrebare:
Cum poate gãsi cineva bucurie în încercãri?

2. AVANTAJUL ÎNCERCÃRILOR (1:3-4)
1:3. Creºtinii pot înfrunta încercãrile cu

bucurie, pentru cã existã avantaje certe în
aceste teste. Încercãrile corect abordate duc
la o rezistenþã veritabilã ºi autenticã.

Aceasta nu este o revelaþie nouã. Este
doar o simplã aducere aminte. Iacov a scris:
ca unii care ºtiþi, ceea ce înseamnã literal
„ºtiþi din experienþã“ (ginôskontes). Fiecare

Iacov 1:2-3
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a experimentat atât durerea problemelor cât
ºi avantajul urmãrilor stãruinþei lor. Nu poþi
câºtiga în domeniul rezistenþei fãrã a investi
în domeniul încercãrilor. Ceea ce produce
perseverenþa este partea adevãratã, validã a
credinþei. Încercarea se referã mai mult la
„aprobare“ decât la „dovedire “. Acest cuvânt
(dokimion) apare doar aici ºi în 1 Petru 1:7.
Încercarea credinþei este asemenea aurului
care este încercat în foc. Fãrã o credinþã care
sã primeascã aceastã aprobare, încercarea nu
va aduce rãbdare. Aceasta ar fi doar zgurã.
Adevãrata credinþã, la fel ca aurul curat, re-
zistã indiferent cât de tare este focul. Aºadar,
adevãrata credinþã lucreazã (katergazetai)
rãbdare sau puterea de a rezista. Substan-
tivul „rãbdare“ (hypomonçn; cf. formei ver-
bale din Iac. 1:12) înseamnã statornicie sau
rezistenþã în faþa dificultãþilor (cf. 5:11).

1:4. Rãbdarea este doar primul dintre
beneficii. Existã mai multe avantaje în urma
încercãrilor. Rãbdarea trebuie sã-ºi facã
desãvârºit lucrarea. La fel cum lucrarea
adevãratei credinþe testate produce rãbdare,
rãbdarea trebuie lãsatã sã îºi continue
lucrarea ei de desãvârºire, ale cãrei rezultate
secundare sunt maturitatea ºi împlinirea
spiritualã. Desigur, acesta este un þel înalt,
care constituie ºi tema care conferã unitate
epistolei. Ideea centralã a lui Iacov a fost sã
arate cum se poate atinge maturitatea spiri-
tualã.

Douã cuvinte definesc scopul: desãvârºiþi
ºi întregi. „Desãvârºiþi“ (teleioi) este tradus
adesea prin „perfect“ sau „terminat“ ºi este
asociat cu „întregi“ (holoklçroi, din holos,
„întreg“ ºi klçros, „parte“) pentru a reda ideea
perfecþiunii întregului sau a deplinei dezvol-
tãri a fiecãrei pãrþi.

Încercãrile pot fi înfruntate cu bucurie
deoarece, cu o infuzie de credinþã, aduc rãb-
dare, iar, dacã rãbdarea se va desãvârºi, va da
naºtere unui creºtin matur care nu va duce
lipsã de nimic. Cu adevãrat el va fi ceea ce
Dumnezeu doreºte sã fie.

Prezentarea lui Iacov pare logicã, dar
încã este dificil sã înþelegem cum pot fi
întâmpinate încercãrile cu o atitudine de
bucurie. Unde ar trebui sã cãutãm ajutor
pentru a înþelege acest paradox?

3. AJUTOR ÎN ÎNCERCÃRI (1:5-12)
1:5. Pentru cei care se simt confuzi ºi

frustraþi de acest scop înalt, „sã nu duceþi lipsã
de nimic“, Iacov a scris: Dacã vreunuia din-
tre voi îi lipseºte înþelepciunea, s-o cearã de
la Dumnezeu. Ajutorul vine imediat de la

Dumnezeu „care dã tuturor cu mânã largã“
(tou didontos theou). Celor care le lipseºte
înþelepciunea, le stã la dispoziþie aceastã
resursã pe care o pot cere. Iacov a presupus
cã destinatarii epistolei sale trebuie sã simtã
nevoia de înþelepciune (sophias), ºi nu doar
de cunoaºtere. Dumnezeu nu numai cã dã
înþelepciunea, ci o dã cu generozitate, nu
purtând picã celor cãrora le-o dãruieºte.

1:6-8. Totuºi, darul lui Dumnezeu are
câteva cerinþe. Pentru a primi de la Dumne-
zeu înþelepciune în încercãri, credinciosul
trebuie sã cearã înþelepciune. Mai întâi el tre-
buie s-o cearã cu credinþã. El trebuie s-o
cearã cu credinþã, fãrã sã se îndoiascã
deloc (diakrinomenos, cuvântul trad. „sã se
îndoiascã“ sugereazã ezitarea). El trebuie sã
îndrãzneascã, nu sã vinã la Dumnezeu ca
valul mãrii turburat [pe orizontalã] ºi
împins [pe verticalã] de vânt. Lui Dumnezeu
nu-i place cel ce se îndoieºte (lit., „are sufle-
tul împãrþit“, dipsychos; cf. 4:8) ºi care este
un om nehotãrât ºi nestatornic în toate cãile
sale, ca un om beat care este instabil ºi se
clatinã. Rãspunsul lui Dumnezeu depinde de
siguranþa pe care o avem în Dumnezeu.

1:9-11. De altfel, cel care cere înþelep-
ciune trebuie sã dovedeascã cã are speranþã.
Indiferent de poziþia sa socialã sau econo-
micã, credinciosul trebuie sã caute avantajele
veºnice. Fratele dintr-o stare de jos poate
fi mulþumit cu înãlþarea lui spiritualã, iar
bogatul poate fi mulþumit cu slãbiciunea lui
umanã (ºtiind cã el are „o greutate vecinicã
de slavã“ în Hristos, 2 Cor. 4:17). Poziþia
socialã înaltã trece, iar bogãþia se vestejeºte,
aºa cum soarele… usucã iarba ºi floarea ei
cade jos. Speranþa în eternitate este dovada
credinþei.

1:12. În sfârºit, cel care cere înþelepciune
trebuie sã fie statornic ºi plin de dragoste.
Dumnezeu binecuvânteazã pe cel ce rabdã
ispita. În acest verset Iacov se întoarce la tema
prin care a început acest pasaj în versetele
2-3; ambele se referã la „încercãri“, „încer-
carea credinþei“ ºi la „rãbdare“. Creºtinul
care îndurã (hypomenei) cu hotãrâre încer-
cãrile (peirasmon), dupã ce a fost gãsit bun
(dokimos genomenos; cf. dokimion în v. 3)
va primi cununa vieþii. „Cununa“ vieþii,
înseamnã cununa care este viaþa (Apoc.
2:10). „Viaþa care este promisã este probabil
viaþa de acum ºi de aici, viaþa în plinãtatea ei,
viaþa deplinã“ (cf. Iac. 1:4) (Curtis Vaughan,
James: Bible Study Commentary, p. 28.)
(Despre alte cununi se vorbeºte în 1 Tes.
2:19; 2 Tim. 4:8; 1 Pet. 5:4). Dumnezeu

Iacov 1:4-12
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promite o astfel de viaþã celor ce-L iubesc.
Iubirea pentru Dumnezeu îi face capabili pe
credincioºii care se confruntã cu încercãri sã
rãmânã încrezãtori în El. Statornicia lor aratã
dragostea lor. (Unii spun totuºi cã aceastã
cununã nu se referã la viaþa deplinã acum, ci
la viaþa veºnicã, pentru cã toþi credincioºii
adevãraþi Îl iubesc pe Dumnezeu; 1 Ioan 4:8.)
Cererea pentru înþelepciune cu credinþã (Iac.
1:6-8), speranþã (v. 9-11) ºi dragoste (v. 12)
aduce nu doar binecuvântarea înþelepciunii,
ci ºi binecuvântarea victoriei.

Cel care are o atitudine corectã în încer-
care este cel care vede avantajele încercãrilor,
cel care cere ajutor iar, dacã-l cere în mod
corect, Dumnezeu îi va da atitudinea potri-
vitã în încercãri. El poate sã se bucure în
încercãri (v. 2) ºi poate fi binecuvântat (v. 12)
îndurându-le.

C. Rezistenþã în ispitele ucigãtoare 
(1:13-18)
Credincioºii sunt în pericolul de a cãdea

în urma atacurilor ºi presiunilor încercãrilor.
Dar ei sunt în pericol de a cãdea ºi din cauza
atracþiilor ºi plãcerilor ispitelor. Aºa cum o
atitudine greºitã în faþa testelor va obstruc-
þiona creºterea ºi maturizarea spiritualã, la
fel se va întâmpla ºi în urma unei atitudini
greºite faþã de ispitã. Iacov prezintã sursa
ispitei, paºii în ispitire ºi soluþia pentru
ispitã.

1. SURSA ISPITEI (1:13-14)
1:13. Iacov îi mustrã tãios pe cei care

gãsesc o scuzã pentru pãcatul lor. Pentru a fi
absolviþi de rãspundere, ei spun: „Sunt ispitit
de Dumnezeu“ sau „de la Dumnezeu“ (apo
theou) ceea ce aratã ºi originea, nu numai
calea prin care vine ispita. Iacov aratã cât se
poate de clar cã Dumnezeu nu poate fi ispi-
tit. În Dumnezeu nu existã nimic la care rãul
sã poatã face apel. Literal, El „nu poate fi
ispitit“ (apeirastos; cf. comentariilor de la
Evr. 4:15). Mai mult, El nu ispiteºte pe
nimeni. Dumnezeu testeazã adesea, dar nu
ispiteºte niciodatã.

1:14. Sursa ispitirii se aflã înãuntrul
omului; ea este pofta lui însuºi, sau dorinþa
lui puternicã. El este atras… ºi momit.
Aceastã dorinþã interioarã îl scoate pe om
afarã (exelkomenos) asemenea unui peºte
scos din ascunzãtoarea lui ºi apoi momit
(deleazomenos, de la verbul deleazô, „a
momi, a prinde un peºte cu o momealã, sau
a vâna folosind capcane“). În acest fel, o

persoanã îºi construieºte ºi cade singur în
propria lui capcanã.

2. PAªII ISPITIRII (1:15-16)
1:15-16. Imaginile din lumea biologicã

sunt foarte vii. Pofta sau dorinþa zãmisleºte
ºi dã naºtere pãcatului. Tatãl, care nu este
menþionat, este cu siguranþã Satan. Copilul
grotesc, pãcatul, se maturizeazã ºi dã naºtere
la propria odraslã: moartea. Toþi paºii sunt
foarte clari: poftele necontrolate dau naºtere
pãcatului, iar pãcatul nemãrturisit aduce
moartea. Ce ciudat este faptul cã pãcatul
poate aduce moartea. Poate pãrea straniu,
dar Iacov îi avertizeazã pe iubiþii sãi fraþi ºi
surori, care citesc aceastã „genealogie“: nu
vã înºelaþi, nu mergeþi pe o cale greºitã. La
fel cum o atitudine corectã faþã de încercãri
are ca rezultat creºterea spre deplina maturi-
tate spiritualã, tot aºa o atitudine greºitã faþã
de poftã va avea ca rezultat declinul spre
sãrãcia spiritualã abjectã, iar în final va duce
la moarte.

3. SOLUÞIA PENTRU ISPITÃ (1:17-18)
1:17-18. În contrast izbitor cu scena

sumbrã a morþii care rezultã din poftele
neþinute în frâu este scena luminoasã a vieþii
noi care emanã din Cuvântul adevãrului (v.
18; cf. Ef. 1:13; Col. 1:5). Tatãl întunericului,
Satan (Fapte 26:18; Col. 1:13), genereazã
pãcatul ºi moartea. Tatãl luminilor (i.e.,
Dumnezeu care a creat stelele universului) dã
salvare ºi viaþã ºi El nu se schimbã. Umbrele
formate de soare se schimbã, dar nu ºi Cel
care a creat soarele! Cuvintele orice ni se dã
bun ºi orice dar desãvârºit este de sus au o
cadenþã poeticã în greacã. Ele literal sunt:
„fiecare faptã de dãrnicie (dosis) ºi fiecare
dar perfect (dôrçma) este de sus.“

Soluþia pentru ispitã este o relaþie apro-
piatã cu Tatãl, ºi o reacþie pozitivã constantã
faþã de Cuvântul Sãu. Omul trebuie sã se
odihneascã în Domnul luminii ºi sã se bizuie
pe Cel ce este viaþa ºi „Cuvântul adevãrului“
(cf. Ef. 1:13; Col. 1:5; 2 Tim. 2:15).

Nu existã nici un motiv pentru ca unul
dintre aleºii lui Dumnezeu, o pârgã a fãp-
turilor Lui, sau un credincios regenerat, sã
cedeze în faþa ispitei. El trebuie sã înveþe
sã reziste în faþa acestei forþe ucigãtoare
pentru cã altfel nu va putea ajunge la maturi-
tatea spiritualã pe care Dumnezeu o doreºte
pentru copiii Sãi, copii ai luminii (Ef. 5:8;
1 Tes. 5:5).

Iacov 1:13-18
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D. Odihnã în adevãrul divin (1:19-27)
În ultimã instanþã, cheia atitudinii în faþa

încercãrilor ºi a rezistenþei în faþa ispitelor
poate fi gãsi tã în felul în care cineva
reacþioneazã faþã de Cuvântul lui Dumnezeu.
Receptivitatea ºi reacþia favorabilã faþã de
Cuvânt, împreunã cu supunerea în faþa lui,
sunt elementele esenþiale ale creºterii spiri-
tuale. Omul trebuie sã accepte Cuvântul lui
Dumnezeu, sã acþioneze conform lui ºi sã
rãmânã în el. 

1. RECEPTIVITATE FAÞÃ DE CUVÂNT 
(1:19-21)
1:19-20. Din nou Iacov s-a identificat cu

cititorii sãi prin cuvintele preaiubiþii mei
fraþi ºi apoi a dat de înþeles cã ceea ce
urmeazã este de mare importanþã: ªtiþi bine
lucrul acesta (iste). Urmeazã un triplu
îndemn: Orice om sã fie grabnic la ascul-
tare, încet la vorbire, zãbavnic la mânie.
Desigur, cel care ascultã, în loc sã sarã cu
gura, este încet la mânie (cf. 3:1-12). Mâ-
nia nu lucreazã neprihãnirea lui Dum-
nezeu, scopul pe care îl urmãreºte aceastã
epistolã.

1:21. Drept urmare, este esenþial sã pui
deoparte sau sã „lepezi“ orice necurãþie
(ryparian, folosit numai aici în NT; cf.
rypara, „sãrac“ în 2:2) ºi orice revãrsare
de rãutate ºi primiþi cu blândeþe (lit., „în
blândeþe“) Cuvântul sãdit în voi. „Sãdit“
(emphyton, folosit numai aici în NT) este în
contrast cu „altoit“. Cuvântul trebuie nãscut,
implantat, înrãdãcinat în solul fertil al sufle-
tului. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu
care poate mântui sufletele.

2. REACÞIE POZITIVÃ FAÞÃ DE CUVÂNT 
(1:22-25)
1:22. Totuºi, nu este suficient doar sã

primeºti Cuvântul; trebuie sã ai faþã de el o
atitudine de obedienþã activã. Porunca este
clarã: Fiþi împlinitori ai Cuvântului, nu
numai ascultãtori. Omul trebuie sã fie
(ginesthe, „sã continue sã devinã“) împlini-
tor, nu doar ascultãtor. Cei care ciugulesc din
predici ºi trec de la un desert doctrinar la altul
ca niºte pãsãrele neajutorate, ºi care sunt în
numãr tot mai mare, se înºealã singuri.
Înºelându-vã este forma unui verb folosit
în Noul Testament doar aici ºi în Epistola
cãtre Coloseni 2:4. Paralogizomai înseamnã
„a înºela sau a amãgi prin raþionamente
false“. Înºelãciunea vine din faptul cã ei au

crezut cã au fãcut tot ceea ce era necesar, deºi
ascultarea de Cuvânt este doar începutul.

1:23-24. Cel care ascultã ºi nu face
nimic seamãnã cu un om care-ºi priveºte
faþa fireascã într-o oglindã, iar apoi uitã
îndatã cum era. Este interesant cã Iacov
vorbeºte despre un bãrbat în aceastã ilus-
traþie. O femeie n-ar fi aruncat doar o privire
superficialã, iar dacã ar fi vãzut vreun cusur
ar fi fãcut tot ce era posibil pentru a-l co-
recta. Nu tot aºa face acest om care îºi vede
„faþa fireascã“ (prosôpon tçs geneseôs), iar
apoi uitã ce a vãzut.

1:25. A privi în oglinda Cuvântului lui
Dumnezeu înseamnã a-þi asuma o obligaþie,
aceea de a-þi adânci privirile în legea
desãvârºitã care este legea slobozeniei. O
privire atentã ºi susþinutã, împreunã cu un
rãspuns corespunzãtor, constituie cheia
pentru întãrirea ºi maturizarea continuã.
Cuvântul tradus a-þi „adânci privirile“ (para-
kypsas) înseamnã literal a se apleca pentru
a avea o privire mai bunã, mai de aproape.

Expresia „legea slobozeniei“ pare a fi un
paradox. Legea pare sã însemne restricþii,
deci lipsa libertãþii. Dar nu este aºa cu Legea
lui Dumnezeu. Legea Lui desãvârºitã este cea
care dã adevãrata libertate. „Dacã rãmâneþi în
Cuvântul Meu, a spus Isus, veþi cunoaºte
adevãrul ºi adevãrul vã va face slobozi“ (Ioan
8:31-32). Cel care respectã deciziile lui
Dumnezeu va gãsi deplina libertate, ºi va fi
fericit în lucrarea lui.

3. SUPUNEREA FAÞÃ DE CUVÂNT 
(1:26-27)
Receptivitatea faþã de Cuvânt ºi sensibi-

litatea faþã de revelaþia sa trebuie însoþite de
o nouã abordare a vieþii. Trebuie sã fii supus
ºi decis la continuarea ascultãrii ºi practi-
cãrii.

1:26. Cineva care este cu adevãrat reli-
gios va demonstra acest lucru printr-o vorbire
controlatã. Cuvântul „religios“ (thrçskos)
se referã la practicile exterioare. Practicile
rituale exterioare pe care o persoanã le poate
considera merite lãudabile, pot fi considerate
o religie zadarnicã (mataios, „nefolositor,
neproductiv, inutil“) dacã nu existã în paralel
un control, adicã nu-ºi înfrâneazã limba, o
temã tratatã mai pe larg în 3:1-12. O astfel
de persoanã îºi înºealã inima (apatôn kar-
dian heautou, lit., „a-ºi corupe sau a-ºi
seduce propria inimã“; cf. unui cuvânt diferit
pentru înºelãciune în 1:22).

1:27. O religie curatã ºi neîntinatã este
cea în care comportamentul ºi caracterul sunt

Iacov 1:19-27
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disciplinate conform Cuvântului lui Dumne-
zeu. Cuvântul grecesc thrçskeia (religiunea)
apare doar de patru ori în Noul Testament,
iar douã dintre aceste apariþii sunt aici (cf.
Col. 2:18; Fapte 26:5). Dupã cum rezultã.
Dumnezeu nu pune accent pe ritualul religios,
ci pe o trãire corectã.

Iacov rezumã ceea ce Dumnezeu, Tatãl
(cf. „Tatãl“ în Iac. 1:17) accentueazã: sã
cercetãm pe orfani ºi pe vãduve — refe-
rindu-se la comportament, ºi sã ne pãzim
neîntinaþi — referindu-se la caracter. „Sã ne
pãzim neîntinaþi“ traduce un cuvânt, aspilon,
„nepãtat“ (cf. 1 Tim. 6:14; 1 Pet. 1:19; 2 Pet.
3:14), care contrasteazã cu murdãria moralã
(Iac. 1:21). Un credincios cu „religiunea“
plãcutã lui Dumnezeu îi ajutã pe alþii care
sunt în nevoi — pãstrând-o astfel neîntinatã
(lit., „purã“) ºi curatã. Aceasta nu este o
definiþie a religiei, ci mai degrabã un contrast
cu actele de închinare ºi de ceremonie ritualã
care sunt în mod obiºnuit numite „religie“.
Din nou scopul este o umblare creºtinã
maturã ºi practicarea sfinþeniei. Ce se cere
pentru atingerea acestui scop? Primul pas
este sã reziºti cu încredere. Încercãrile sau
ispitele nu-l vor rãsturna pe cel care este
ancorat în adevãrul lui Dumnezeu ºi aplicã
acest adevãr în viaþa lui.

II. A sluji plin de compasiune 
(cap. 2)

Cel care are o poziþie corectã faþã de
Biblie va avea aceeaºi poziþie ºi faþã de trupul
lui Hristos. Cel care rezistã cu încredere, slu-
jeºte plin de compasiune. Iacov a clarificat
faptul cã adevãrata religie se exteriorizeazã
în slujire, o slujire care cere ca un credincios
sã înveþe sã-i accepte pe alþii fãrã prejudecãþi
ºi sã-i ajute fãrã aroganþã.

A. Acceptarea altora (2:1-13)
Iacov devine din ce în ce mai specific ºi

direct în mustrãrile ºi sfaturile pe care le dã.
În mod evident era nemulþumit de incon-
secvenþa pe care o observase între fraþi. El a
atacat atitudinea acestor credincioºi faþã de
ceilalþi ºi apoi s-a plâns de incapacitatea lor
de  a proceda aºa cum ar fi trebuit. Mai întâi
el a condamnat atitudinea de favoritism ºi le-a
dat sugestii despre felul în care puteau com-
bate acest obstacol aflat în calea maturitãþii
spirituale. Trebuie sã-i acceptãm pe ceilalþi,
indiferent de statutul pe care-l au sau de clasa
lor socialã. De asemenea, trebuie sã arãtãm
bunãvoinþã ºi consecvenþã faþã de toþi.

Echitatea, dragostea ºi fidelitatea sunt ingre-
diente vitale.

1. BUNÃVOINÞÃ FAÞÃ DE TOÞI (2:1-4)
2:1. Trecerea la o nouã analizã este evi-

dentã prin faptul cã Iacov foloseºte expresia
fraþii mei. Prin „fraþii“ sãi el se referea la cei
ce credeau în Isus Hristos, Domnul slavei.
Versiunea NIV prezintã bine faptul cã este
vorba despre credinþa în Hristos, ºi nu cre-
dinþa lui Hristos în acest verset, ºi foloseºte
adecvat cuvântul „slavei“ (doxçs) la modul
descriptiv, în apoziþie faþã de Hristos. Po-
runca principalã este, de asemenea, clarã: nu
þineþi credinþa în Hristos cãutând la faþa
omului. Dumnezeu nu aratã favoritism
(Rom. 2:11; Ef. 6:9; Col. 3:25); deci nici
creºtinii nu trebuie sã-l arate. Iacov condam-
nã prejudecãþile ºi tratamentul preferenþial.

2:2-3. Aceastã idee, odatã prezentatã,
este apoi ilustratã. Natura ipoteticã a ilus-
traþiei, doveditã de folosirea în greacã a
propoziþiei condiþionale, este datã de cuvin-
tele de pildã. Apoi este prezentatã situaþia
specificã. Un om cu un inel de aur pe deget,
ºi o hainã strãlucitoare intrã în adunarea
voastrã, desemnatã aici ca o sinagogã, ceea
ce accentueazã caracterul evreiesc atât al
epistolei cât ºi al acestei scene. De asemenea,
acolo mai intrã ºi un om sãrac îmbrãcat
prost. Cuvântul tradus aici prin „îmbrãcat
prost“ (rypara, „murdar“ sau „dezgustãtor“)
este gãsit doar aici ºi în Apocalipsa 22:11 (cf.
cuvântul ryparian, „murdãrie moralã“, pe
care Iacov l-a folosit în 1:21). Atenþia spe-
cialã (lit., „puneþi ochii“) ºi locurile prefe-
renþiale sunt date celui bogat, iar sãracului îi
este oferit un loc în picioare, sau jos (lit., „la
picioarele mele“) pe podele.

2:4. Ilustraþia este urmatã de o întrebare
pãtrunzãtoare: Nu faceþi oare o deosebire în
voi înºivã? Întrebarea în limba greacã pre-
supune un rãspuns afirmativ. Fraþii lui Iacov
trebuie sã-ºi recunoascã vinovãþia, nu numai
pentru aceste atitudini discriminatorii, ci ºi
pentru cã ºi-au asumat rolul de judecãtori cu
gânduri rele, pãrtinitoare.

2. COMPASIUNE FAÞÃ DE TOÞI (2:5-9)
2:5-7. Dupã cuvintele: Ascultaþi prea

iubiþii mei fraþi, Iacov a continuat sã explice
de ce judecata lor preferenþialã era greºitã. El
face acest lucru punând patru întrebãri,
fiecare dintre ele presupunând un rãspuns
afirmativ. Prima: n-a ales Dumnezeu pe cei
ce sunt sãraci în ochii lumii, dar care sunt
bogaþi spiritual, pentru a fi moºtenitori ai

Iacov 2:1-7
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Împãrãþiei pe care El a promis-o (cf. 1:9)?
A doua: Oare nu bogaþii sunt cei vinovaþi de
opresiune, de asuprire ºi de ponegrire (blas-
phçmousin, 2:7, lit., „blasfemie“)? A treia:
Oare nu ei sunt cei ce vã târãsc înaintea
judecãtoriilor? A patra: Nu batjocoresc ei
frumosul nume al lui Isus? Voi purtaþi acest
nume ºi-I aparþineþi Lui, nu bogaþilor care   vã
exploateazã. Cititorii lui Iacov ar fi trebuit sã
fie de acord cu aceste afirmaþii ºi sã recu-
noascã faptul cã, dacã-l insultã pe cel sãrac
ºi îi favorizeazã pe bogaþii asupritori, sunt
greºiþi ºi iraþionali.

2:8-9. Alternativa este clarã: Iubirea este
calea corectã. Favoritismul este pãcat. Iacov
a fost optimist; propoziþia condiþionalã, dacã
împliniþi Legea împãrãteascã, anticipeazã
în greacã o reacþie favorabilã. „Legea împã-
rãteascã“ a fost datã în Leviticul 19:18 ºi con-
firmatã de Hristos (Mat. 22:39): Sã iubeºti
pe aproapele tãu ca pe tine însuþi. Legea
este regalã sau împãrãteascã (basilikon, de la
basileus, „rege“) pentru cã este decretatã de
Împãratul împãraþilor, este potrivitã pentru
un rege ºi este consideratã regina legilor.
Expresia reflectã latinescul lex regia, o
expresie cunoscutã în tot Imperiul Roman.
Ascultarea de aceastã lege, adicã iubirea
necondiþionatã, este rãspunsul dat neascul-
tãrii evidente de Legea lui Dumnezeu, expri-
matã prin favoritismul dãunãtor.

3. CONSECVENÞÃ ÎN TOATE (2:10-13)
2:10-11. Iacov era conºtient cã puteau fi

unii care considerau favoritismul o gre-
ºealã neînsemnatã. Aceºtia cu greu s-ar fi
putut considera cãlcãtori ai Legii. Iacov a
arãtat cã acest lucru nu era un fapt de micã
importanþã. Cãci cine pãzeºte toatã Legea
ºi greºeºte într-o singurã poruncã, se face
vinovat de toate. Nu existã indulgenþã.
Folosind exemplele extreme: sã nu prea-
curveºti ºi sã nu ucizi, Iacov scoate în
evidenþã absurditatea ascultãrii inconsec-
vente.

2:12-13. Cheia este ascultarea totalã.
Toþi trebuie „sã vorbeascã ºi sã lucreze“ (gr.,
timpul prezent imperfect) ca niºte oameni
care au sã fie judecaþi de o lege a sloboze-
niei. Legea lui Dumnezeu, datoritã restricþi-
ilor sale înþelepte aduce adevãrata libertate
(cf. 1:25). Neascultarea faþã de Legea lui
Dumnezeu aduce robia; ºi, pentru cel ce n-a
avut milã, judecata lui Dumnezeu este fãrã
milã. Aºa cum iubirea biruieºte prejudecata,
ºi mila biruieºte judecata. Verbul „biru-
ieºte“ sau „triumfã asupra“ (katakauchatai)

apare doar aici, în 3:14 ºi în Epistola cãtre
Romani 11:18. Dumnezeu a dat legi nealte-
rabile. Dacã se doreºte atingerea maturitãþii
spirituale, este necesarã ascultare completã ºi
consecventã. Credinciosului i se porunceºte
sã-ºi accepte fraþii cu bunãvoinþã, compasi-
une ºi consecvenþã.

B. Ajutorarea altora (2:14-26)
Aºa cum legea dragostei nu oferã nici o

scuzã pentru respectarea preferenþialã a per-
soanelor, tot aºa nici credinþa nu dã dreptul de
a nu face fapte bune. Un credincios nu trebuie
doar sã-ºi demonstreze iubirea prin faptul cã
este gata sã-i accepte pe alþii, ci trebuie sã-ºi
demonstreze ºi credinþa prin ajutorul respon-
sabil pe care-l dã altora. Iacov ºi-a continuat
epistola accentuând exprimarea adevãratei
credinþe, prezentând pe scurt dovezile ade-
vãratei credinþe ºi citând exemple de credinþã
adevãratã.

1. EXPRESIA ADEVÃRATEI CREDINÞE 
(2:14-17)
2:14. O altã schimbare în prezentarea

epistolei poate fi vãzutã în folosirea din nou
de cãtre Iacov a expresiei Fraþii mei. El a
introdus acest paragraf printr-o întrebare
retoricã: Ce-i foloseºte cuiva sã spunã cã
are credinþã, dacã n-are fapte? Accentul
cade nu pe adevãrata naturã a credinþei, ci  pe
afirmaþiile false ale credinþei. Aici Iacov
condamnã falsa aroganþã a credinþei. O astfel
de „credinþã“ nu face „fapte“; ea nu „folo-
seºte“ (ophelos, folosit în NT doar aici, ºi în
v. 16; 1 Cor. 15:32) la nimic. Ea este fãrã
valoare pentru cã reprezintã doar vorbe fãrã
fapte. Este doar o lãudãroºie lipsitã de con-
þinut („sã spunã“ este la timpul prezent).
Poate oare credinþa aceasta sã-l mântu-
iascã? În limba greacã se anticipeazã un
rãspuns negativ. A spune cã ai credinþã nu
este suficient. Adevãrata credinþã este dove-
ditã prin fapte.

2:15-16. Întrebarea retoricã este urmatã
de o ilustraþie ipoteticã, dar realistã: Dacã un
frate sau o sorã sunt goi, lipsiþi de hrana de
toate zilele. (Iacov a scris frecvent despre
cei sãraci: 1:9, 27; 2:2-6, 15.) Pentru cineva
confruntat cu nevoile esenþiale ale vieþii, sen-
timentele ºi dorinþele de bine sunt de puþin
ajutor, la fel ca ºi zicala evreiascã: Duceþi-vã
în pace (cf. Jud. 18:6; 1 Sam. 1:17; 2 Sam.
15:9; Mar. 5:34; Luca 7:50). Dacã nu faci
nimic pentru a satisface nevoia presantã de
haine ºi de hranã, la ce i-ar folosi? Aceeaºi

Iacov 2:8-16
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expresie pe care Iacov o foloseºte la începu-
tul acestui paragraf (Iac. 2:14), este repetatã
pentru a accentua ideea.

2:17. Aroganþa zadarnicã, credinþa în ea
însãºi fãrã dovada faptelor, este moartã.
Credinþa fãrã fapte este fãrã valoare; este
neproductivã, sterilã, zadarnicã ºi moartã.
Multe vorbe mari se pot spune despre un
cadavru despre care se afirmã cã a înviat, dar
dacã nu existã semne vitale, bãtãi de inimã,
puls perceptibil, înseamnã cã este mort.
Afirmaþiile false pot fi reduse la tãcere doar
prin dovezi.

2. DOVADA ADEVÃRATEI CREDINÞE 
(2:18-20)
2:18. Aceastã secþiune este probabil una

dintre cele mai greºit înþelese din întreaga
epistolã. Dar va zice cineva: Tu ai credinþa
ºi eu am faptele. Aici apare un personaj
imaginar, „cineva“, care rãspunde. Acesta nu
obiecteazã la concluzia lui Iacov. El este de
acord cã credinþa fãrã fapte este moartã. În
schimb, în mod eronat el discrediteazã cre-
dinþa în timp ce accentueazã faptele (vezi
comentariile de la v. 19).

Ceea ce urmeazã: Aratã-mi credinþa ta
fãrã fapte, ºi eu îþi voi arãta credinþa mea
din faptele mele, poate fi continuarea rãs-
punsului acestui personaj. Dacã este aºa,
atunci aceste cuvinte ar trebui încadrate în
ghilimele. (Dacã acesta a fost rãspunsul dat
de Iacov celui care a spus „Eu am faptele“,
Iacov ar fi trebuit sã scrie: „Aratã-mi faptele
tale fãrã credinþã.“) Deºi traducerile recente
în englezã nu includ a doua jumãtate a ver-
setului 18 ca parte a rãspunsului acelui per-
sonaj (ex., NEB, NIV, RSV), versiunea
NASB (la fel ca traducerea româneascã —
n. tr.) considerã în mod corect întregul verset
ca parte a rãspunsului dat de acest personaj
imaginar. În greacã nu apar ghilimele, ceea
ce a cauzat aceste diferenþe ale traducerilor
în englezã. Totuºi, se pare cã acest personaj
lanseazã provocarea: „Aratã-mi credinþa ta
fãrã (chôris) fapte, ºi eu îþi voi arãta credinþa
mea din (ek, «reieºitã din») faptele mele“
(traducerea autorului).

2:19. Poate cã este bine ca ºi versetul 19
sã fie inclus în argumentul personajului: Tu
crezi cã Dumnezeu este unul, ºi bine faci;
dar ºi dracii cred… ºi se înfioarã! Dacã este
aºa, atunci acest personaj poate fi un credin-
cios neevreu tipic care ataca crezul monoteist
acceptat de toþi evreii. În fapt el spunea cã,
dacã „crezi“ în singurul Dumnezeu, acesta
poate fi un lucru bun, atât cât se poate de bun,

dar nu suficient. ªi demonii fac la fel. De
fapt, ei nu doar cred, ci se ºi „înfioarã“
(phrissousin, un verb onomatopeic folosit
doar aici în NT). Sã „crezi“ într-un singur
Dumnezeu nu înseamnã ºi sã te „încrezi“ în
acest Dumnezeu. Pânã când nu te „încrezi“,
nu poate fi vorba de credinþã adevãratã ºi
aceasta nu se va dovedi prin fapte bune.

Cu alte cuvinte, acest personaj imaginar
spune: „Nu credinþa este cheia; ceea ce
conteazã sunt faptele.“ Astfel el merge prea
departe. Iacov nu a spus cã faptele sunt
esenþiale pentru credinþã, sau cã credinþa nu
este importantã. Argumentul sãu era cã
faptele sunt dovezi ale credinþei.

Alþi scriitori considrã cã în acest pasaj
(v. 18b) Iacov provoacã pe „cineva“ sã-ºi
arate credinþa fãrã fapte — ideea fiind cã
acest lucru nu este posibil! Totuºi, Iacov
spune cã credinþa poate fi demonstratã
(numai) prin faptele pe care cineva le face
(v. 18b). Faptul cã demonii „cred“ în Dum-
nezeu este inadecvat. O aºa-zisã credinþã
a demonilor, una neadevãratã, nu poate fi
însoþitã de fapte din partea lor.

2:20. Iacov nu se lanseazã într-o disputã
prea lungã cu acest personaj. Apostolul i se
adreseazã simplu, în forþã: om nesocotit, iar
apoi se întoarce la argumentul original cã
credinþa fãrã fapte este zadarnicã (argç,
„leneº, inutil, neglijent“). Adjectivul „neso-
cotit“ (kene) este tradus de obicei „inutil“,
„gol“ sau „sec“ (cf. mataios, „fãrã valoare,
neroditor, nefolositor“, în 1:26). Credinþa
superficialã este moartã: aºa sunt ºi faptele
goale, lipsite de credinþã. Argumentul lui
Iacov nu este pro-fapte/anti-credinþã, sau
pro-credinþã/anti-fapte. El a spus doar cã
adevãrata credinþã este însoþitã de fapte bune.
Faptele spirituale sunt dovada ºi nu stimula-
torul credinþei sincere.

3. EXEMPLE DE CREDINÞÃ ADEVÃRATÃ 
(2:21-26)
Ca dovadã finalã a acestei teze, Iacov dã

douã exemple biblice: Avraam, veneratul
patriarh, ºi Rahav, prostituata rãscumpãratã.
El a prezentat fiecare exemplu sub forma unei
întrebãri, anticipând acordul cititorului.

2:21. Avraam, pãrintele nostru, n-a
fost el socotit neprihãnit prin fapte, când
a adus pe fiul sãu Isaac jertfã pe altar?
Aceastã întrebare este consideratã adesea
opusã afirmaþiei lui Pavel conform cãreia
credinþa lui Avraam ºi nu faptele sale L-au
determinat pe Dumnezeu sã-l considere
neprihãnit (Rom. 4:1-5). Dar Pavel a vorbit

Iacov 2:17-21
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despre prioritatea credinþei. Iacov a vorbit
despre dovada credinþei. Pavel a declarat
cã Avraam a avut credinþã ºi, prin urmare,
a fost justificat, sau socotit neprihãnit (Gen.
15:6), înainte de circumcizie (Gen. 17:11; cf.
Rom. 4:9). Iacov a explicat cã credinþa lui
Avraam a fost evidentã din faptul cã a fost
gata sã-l aducã pe Isaac ca jertfã (Gen.
22:12), ºi cã a fost astfel justificat, sau socotit
neprihãnit. Faptele au servit ca barometru
al justificãrii, în timp ce credinþa a fost baza
justificãrii.

2:22-24. Iacov a accentuat lucrarea
comunã a credinþei ºi a faptelor, arãtând cã
credinþa lucra împreunã cu faptele. Cre-
dinþa este forþa din spatele faptelor. Faptele
reprezintã finalitatea credinþei. Verbul tradus
a ajuns desãvârºitã (eteleiôthç) înseamnã
„a duce la sfârºit“. Credinþa îºi gãseºte
împlinirea în acþiune. Aºa s-a întâmplat cu
Avraam. Iacov ºi Pavel citeazã acelaºi pasaj
— Geneza 15:6 — pentru a-ºi susþine
punctele de vedere (cf. Rom. 4:3). Pavel a
spus cã Avraam a fost socotit neprihãnit prin
credinþã, iar Iacov a spus cã Avraam a fost
justificat prin credinþa doveditã prin faptele
lui.

2:25. Tot aºa (lit., „ºi de asemenea“;
homoiôs de kai) curva Rahav: n-a fost ºi
ea socotitã neprihãnitã prin fapte, gãzduin-
du-i pe soli (angelous, „mesageri“) ºi ajutân-
du-i sã scape (Ios. 2:6)?

2:26. Concluzia este foarte clarã. Cre-
dinþa ºi faptele sunt esenþiale una pentru
alta, la fel cum este relaþia între trup ºi duh.
Fãrã (chôris) duh, sau „suflarea“ (pneu-
matos) de viaþã, trupul este mort. Fãrã
(chôris) dovada faptelor, credinþa ar putea fi
consideratã ca moartã. Nu este credinþa
autenticã. Adevãrata credinþã contribuie con-
tinuu la creºterea ºi dezvoltarea spiritualã.

Un credincios nu trebuie doar sã se
încreadã în Cuvântul lui Dumnezeu, chiar
ºi în vremuri de încercare ºi ispite (cap. 10),
ci trebuie ºi sã-ºi slujeascã fraþii ºi surorile
în Hristos (cap. 2). El trebuie sã-i accepte
pe toþi membrii familiei lui Dumnezeu, fãrã
favoritism (v. 1-13) ºi sã ajute familia creº-
tinilor printr-o credinþã activã (v. 14-26).
Pentru a câºtiga maturitatea spiritualã un
credincios trebuie sã fie ceea ce Dumnezeu
doreºte sã fie ºi sã facã ceea ce Dumnezeu
doreºte sã facã.

III. A vorbi cu grijã (cap 3)

O altã unitate de mãsurã a maturitãþii
spirituale a credinciosului este vorbirea.

Iacov dedicã o bunã parte a acestei epistole
atacãrii limbajului neîngrijit ºi corupt. El face
un apel nu doar la o vorbire controlatã (3:1-
12), ci ºi la o gândire controlatã (3:13-17). La
urma urmelor, gura este conectatã cu mintea.
O vorbire atrãgãtoare dovedeºte existenþa
unei surse înþelepte. Atât vorbirea controlatã
cât ºi gândirea cultivatã sunt necesare.

A. Controlarea vorbirii (3:1-12)
De la discursul sãu despre credinþa

zadarnicã, Iacov trece la o discuþie despre
vorbirea zadarnicã. Subiectul incapacitãþii
înfrânãrii limbii, menþionat mai devreme
(1:26), este acum dezvoltat. Creºtinii care
înlocuiesc faptele prin cuvinte sunt la fel de
deranjanþi ca ºi cei care au credinþã fãrã fapte.
Fiecare om trebuie sã-ºi stãpâneascã limba.
Pe cât de micã este limba, pe atât este de
puternicã ºi de înclinatã spre pervertire ºi
pângãrire.

1. LIMBA ESTE PUTERNICÃ (3:1-5)
3:1. Din nou apare adresarea fraþii mei,

un semn cã începe un nou subiect, Iacov
sugerând moderaþie ºi reþinere în înmulþirea
celor ce sunt învãþãtori. În mod evident, erau
prea mulþi dintre noii creºtini evrei care
aspirau sã-i înveþe pe alþii ºi sã câºtige ceva
din poziþia ºi admiraþia datã rabinilor. Este
îndoielnic cã referirea de aici este cu privire
la poziþia oficialã de învãþãtori a apostolilor
sau a proorocilor. Cei la care se referã Iacov
erau învãþãtori cu statut neoficial (didaskaloi)
în întâlnirile bisericii la sinagogi, unde chiar
ºi strãinilor li se dãdea multã libertate de a
vorbi. Pavel s-a folosit deseori de aceastã
curtoazie acordatã vizitatorilor. Iacov se
plângea cã prea mulþi credincioºi erau peste
mãsurã de dornici sã vorbeascã în public ºi sã
facã paradã de cunoºtinþele lor (cf. Ioan 3:10;
9:40-41).

Era nevoie de învãþãturã, dar cei care o
dãdeau trebuia sã înþeleagã ce responsabili-
tate aveau, ºi faptul cã vor primi o judecatã
mai asprã. Judecata unui învãþãtor este mai
asprã pentru cã, ºtiind bine care îi era misi-
unea, era cu atât mai mult obligat sã o
îndeplineascã.

3:2. Iacov nu întinde un deget acuzator
spre alþii fãrã a se include ºi pe sine: Toþi
greºim în multe feluri. Nimic nu pare sã-l
împiedice mai mult pe un credincios decât o
limbã neînfrânatã. Dacã un credincios nu
greºeºte (lit., „nu se poticneºte“) în vorbire
(lit., „în cuvinte“) este un om desãvârºit,
împlinit, matur, o persoanã completã (teleios
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ançr). El poate sã-ºi þinã în frâu tot trupul.
Maturitatea spiritualã cere o limbã îmblân-
zitã.

3:3-5. Limba este micã, dar influentã.
Trei ilustraþii clarificã aceastã idee: frâul
cailor, cârma corãbiei ºi focul care aprinde
pãdurea. Felul în care Iacov foloseºte ilus-
traþii din naturã ne aminteºte de Domnul.
Folosirea ilustraþiilor este o caracteristicã a
gândirii evreilor. Greaca folositã în acest
pasaj este ºi veche ºi elocventã. Iacov a fost
un bun cunoscãtor al tradiþiei evreieºti ºi al
limbii greceºti clasice.

Raþionamentul este clar. La fel cum pu-
nând cailor frâul le cârmuim tot trupul, la
fel cum cârmele mici conduc corãbiile mari
ºi un foc mic aprinde o întreagã pãdure, aºa
ºi limba este un mic mãdular ºi se fãleºte
cu lucruri mari. Limba este micã, dar puter-
nicã!

2. LIMBA ESTE PERVERSÃ (3:6-8)
3:6. Limba nu este numai puternicã; este

ºi perversã. Este micã, influentã, dar, cel mai
rãu lucru dintre toate, poate fi satanicã ºi
infecþioasã. Limba este… un foc (cf. Prov.
16:27; 26:18-22), o lume de nelegiuiri.
Limba este (kathistatai) una dintre mãdu-
lare, parte din structura anatomicã a omului
care corupe, murdãreºte sau pãteazã (spi-
lousa; cf. aspilon, „nepãtat“ în Iac. 1:27) tot
trupul ºi aprinde „întregul curs al vieþii“ (lit.,
„roata vieþii“, sau „roata naºterii“, ton tro-
chon tçs geneseôs). Este ca ºi cum limba ar fi
centrul sau butucul roþii naturii ºi, ca un foc
de artificii, roata se aprinde de la centru. Cu
cât arde mai mult, cu atât ea se învârte tot mai
repede pânã când întreaga roatã se învârte
într-o vâlvãtaie, aruncând flãcãri în toate
direcþiile. Limba este însã doar fitilul; sursa
focului mortal este „Iadul“ însuºi (lit., „focul
gheenei“, un loc în Valea Hinom la sud de
Ierusalim, unde erau aduse jertfe umane [Ier.
7:31] ºi unde continua ardere a gunoaielor
oferea o ilustraþie potrivitã pentru iazul de
foc).

3:7. Limba nu este numai ca un foc
necontrolat. Este, de asemenea, ca o fiarã
neîmblânzitã. Fiecare specie, sau tot neamul
(physis) fiarelor sãlbatice — pãsãri din vãz-
duh, târâtoare de pe pãmânt ºi vieþuitoare
de mare — toate se îmblânzesc ºi au fost
îmblânzite de om (lit., „natura umanã“,
physis; astfel „natura sãlbaticã“ este îmblân-
zitã de „natura umanã“). Dar nici un om nu
poate îmblânzi limba!

3:8. Limba nici un om n-o poate
îmblânzi pentru cã ea este un rãu care nu se
poate înfrâna (la fel ca omul „nehotãrât“ din
1:8). Chiar mai rãu: limba este plinã de o
otravã de moarte (cf. Ps. 140:3). La fel ca
otrava unui ºarpe, limba este plinã cu veni-
nul urii ºi cu bârfa ucigãtoare.

3. LIMBA ESTE CORUPTÃ (3:9-12)
3:9-10. La fel ca limba bifurcatã a unei

nãpârci, limba umanã necontrolatã ne poate
face sã binecuvântãm sau sã aruncãm
blesteme. „Binecuvântãm“ sau „spunem
cuvinte bune“ (eulogoumen) despre Domnul
ºi Tatãl nostru (este singurul loc unde NT
foloseºte acest titlu al lui Dumnezeu), iar apoi
murdãrim totul prin faptul cã „blestemãm“
sau „dorim rãul“ (katarômetha) oamenilor
fãcuþi dupã asemãnarea lui Dumnezeu (cf.
Gen. 1:27; 9:6; Col. 1:10). Nu este deloc
potrivit ca binecuvântarea ºi blestemul sã
vinã din aceeaºi gurã. Nu trebuie sã fie aºa,
fraþii mei!

3:11-12. Iacov foloseºte din nou elemen-
te naturale pentru a-ºi ilustra ideea. Antici-
pând un rãspuns negativ, Iacov întreabã:
Oare din aceeaºi vânã a izvorului þâºneºte
apã dulce (glyky) ºi apã amarã (pikron)?
Poate oare un smochin sã facã mãsline, sau
o viþã sã facã smochine? Desigur, nu. Nici
apa sãratã (halykon) nu poate da apã dulce
(glyky). Ideea este clarã: limba unui credin-
cios n-ar trebui sã fie un instrument al con-
tradicþiilor.

Micã ºi influentã, limba trebuie contro-
latã; satanicã ºi infecþioasã, ea trebuie înfrâ-
natã; acidã ºi contradictorie, ea trebuie
curãþitã.

B. Un mod culivat de a gândi (3:13-18)
Una din cheile vorbirii corecte este

gândirea corectã. Limba se aflã într-o cuºcã
cu dinþi ºi buze, dar tot poate sã scape. Nu
inteligenþa este cea care þine cuºca încuiatã, ci
înþelepciunea — o înþelepciune care este
caracterizatã de umilinþã, îndurare ºi pace.

1. ÎNÞELEPCIUNEA ESTE UMILÃ (3:13)
3:13. Iacov a pus o întrebare retoricã:

Cine dintre voi este înþelept ºi priceput?
Cuvântul „înþelept“ (sophos; cf. sophias în
1:5) îl descrie pe omul care are discernã-
mânt moral ºi capacitatea de a rezolva
problemele practice ale vieþii. „Priceput“
(epistçmôn) se referã la cunoaºterea intelec-
tualã ºi la perspicacitatea ºtiinþificã.

Iacov 3:3-13
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Sã-ºi arate prin purtarea lui bunã fap-
tele. Propoziþia reprezintã cu adevãrat zi-
cala „aratã ºi spune“. Înþelepciunea nu este
mãsuratã prin diplome, ci prin fapte. Nu este
o dobândire a adevãrului din predici, ci o
aplicare a adevãrului în viaþã. Purtarea bunã
ºi faptele sunt cel mai bine înfãþiºate în blân-
deþea înþelepciunii (prautçti sophias; în
NIV, „umilinþa înþelepciunii“ — n. tr.). Omul
cu adevãrat înþelept este umil.

2. ÎNÞELEPCIUNEA ESTE ÎNDURÃTOARE 
(3:14-16)
3:14. Adevãrata înþelepciune nu lasã loc

pentru pizmã amarã („gelozie zeloasã“) sau
pentru duh de ceartã („rivalitate fracþio-
nistã“, erithian, de la eritheuô, „a toarce
lâna“, lucrând astfel pentru câºtigul perso-
nal). Aceste lucruri nu constituie motive de
laudã. Dacã vã lãudaþi (lit., „exultaþi“, kata-
kauchasthe) cu astfel de atitudine, însemnã cã
negaþi adevãrul sau minþiþi împotriva ade-
vãrului.

3:15-16. Invidia ºi cearta sunt indicatori
clari cã aºa numita înþelepciune a unui om nu
vine de sus (cf. 1:17), ci este pãmânteascã,
fireascã („naturalã, senzualã“, psychikç),
drãceascã („demonicã“, daimoniôdçs).
Acolo unde este pizmã ºi duh de ceartã sau
rivalitate, se poate produce tulburare sau
confuzie ºi tot felul de fapte rele. O per-
soanã cu adevãrat înþeleaptã nu va cãuta
gloria sau câºtigul; ea este darnicã ºi îndurã-
toare.

3. ÎNÞELEPCIUNEA ESTE PAªNICÃ 
(3:17-18)
3:17. Înþelepciunea care vine de sus

(cf. „de sus“ în 1:17) este, întâi curatã sau
„sfântã“ (hagnç), apoi paºnicã, blândã,
uºor de înduplecat (eupeithçs, folosit doar
aici în NT), plinã de îndurare ºi de roduri
bune, fãrã pãrtinire (lit., „fãrã nesiguranþã“;
cf. „fãrã sã se îndoiascã“ în 1:6), nefãþarnicã
(„fãrã ipocrizie“, „sincerã“ în NIV — n. tr.).

3:18. Pacea este sãmânþa care produce
roada neprihãnirii. Omul cu adevãrat
înþelept este un om al pãcii.

Pentru a obþine „neprihãnirea“, maturi-
tatea spiritualã, sfinþenia practicã — tema
acestei cãrþi — un creºtin trebuie sã înveþe sã
vorbeascã cu grijã. Vorbirea atrãgãtoare vine
dintr-un spirit înþelept. Doar un mod cultivat
de a gândi poate face ca limba sã fie contro-
latã. O gurã plinã cu laude este rezultatul unei
minþi pline de curãþie.

Un credincios trebuie sã rãmânã încre-
zãtor (cap.1), sã slujeascã plin de compasiune
(cap. 2) ºi sã vorbeascã cu grijã (cap. 3). El
trebuie sã fie ceea ce Dumnezeu doreºte sã
fie, sã facã ceea ce Dumnezeu doreºte sã facã
ºi sã vorbeascã ceea ce Dumnezeu doreºte sã
vorbeascã.

IV. A te supune plin de cãinþã 
(cap. 4)

Luptele, neînþelegerile, pofta, ura, invi-
dia, mândria ºi pãcatul sunt cuvinte care
pãteazã aceastã parte a epistolei lui Iacov,
precum stropii de cernealã. Capitolul 4
începe printr-un contrast marcant („luptele ºi
certurile“) faþã de cuvintele din încheierea
capitolului 3 („roada neprihãnirii este semã-
natã în pace pentru cei ce fac pace“). Iacov
confruntã acest comportament josnic cu
bunãvoinþa. Mai mult, el oferã sfaturi clare
despre cum sã fie calmatã furtuna care este
atât de dãunãtoare creºterii ºi maturizãrii
spirituale. Un credincios trebuie sã se
întoarcã de la urã la smerenie, de la judecatã
la dreptate ºi de la lãudãroºenie la credinþã.

A. Întoarcerea de la urã la umilinþã 
(4:1-6)
Apariþia conflictelor între urmaºii lui

Isus îi provoacã lui Iacov o intensã indignare.
Severitatea tonului sãu în aceastã secþiune
este accentuatã de absenþa cuvintelor „fraþii
mei“, pe care Iacov le-a folosit frecvent în
alte secþiuni ale epistolei. El aratã cauza
conflictului, prezintã pe scurt consecinþele
conflictului ºi propune o soluþie pentru
rezolvarea lui.

1. CAUZA CONFLICTULUI (4:1-2)
4:1. Caracteristic stilului sãu, Iacov

începe aceastã nouã secþiune cu o întrebare
retoricã: De unde vin luptele ºi certurile
între voi? Din ce cauzã au apãrut între voi
„luptele“ (lit., „stare de rãzboi“, polemoi) ºi
„certurile“ (lit., „dispute individuale“ sau
„bãtãlii“, machai)? Iacov are propriul sãu
rãspuns: din poftele voastre care se luptã
în mãdularele voastre. Conflictul vine din
(ek) plãcerile (hçdonôn; cf. v. 3) sau poftele
senzuale din interior. Hedonismul, filozofia
libertinã care face din plãcere scopul final
al omenirii, continuã sã lupte în inimile
oamenilor.

4:2. Rãzboiul este fructul dorinþelor
ilicite. Pofta duce la crimã. Lãcomia aduce

Iacov 3:14-4:2
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frustrarea de a nu-þi fi împlinit cele mai arzã-
toare dorinþe. Toate aceste conduc la „certu-
rile“, „luptele“, bãtãliile împotriva oamenilor,
menþionate în versetul 1. Ultima parte a ver-
setului 2, nu aveþi pentru cã nu cereþi, este
mai bine sã fie luatã împreunã cu ceea ce
urmeazã. Iacov nu susþine cã motivul pentru
care pofta n-a fost satisfãcutã este cã oamenii
nu I-au cerut lui Dumnezeu sã le împlineascã
acele dorinþe. El nu a fãcut altceva decât sã
arate cã sursa conflictului se aflã în adâncul
inimilor lacome ale oamenilor.

2. CONSECINÞA CONFLICTULUI (4:3-4)
4:3. Calea corectã prin care creºtinii pot

sã-ºi vadã împlinite nevoile legitime este sã
cearã de la Dumnezeu. Un motiv pentru care
un credincios nu primeºte ceea ce cere este
cã cere rãu, cu gând sã „risipeascã“ (lit.,
„greºit“, kakôs). Verbul cereþi este la diateza
medialã, însemnând „cereþi pentru voi“.
Propoziþia de scop care urmeazã clarificã mai
mult acest lucru: cereþi rãu, cu gând sã risi-
piþi în plãcerile voastre. „Sã risipiþi“ poate fi
tradus „sã cheltuiþi nebuneºte“. Cuvântul „plã-
cerile“ este din nou grecescul hçdonais (cf. v. 1).
Dumnezeu nu va oferi niciodatã mijloace
pentru „cheltuieli hedoniste“!

4:4. În loc de obiºnuitul „fraþii mei“,
Iacov li se adreseazã prin cuvintele suflete
preacurvare. Din nou el pune o întrebare
pãtrunzãtoare: Nu ºtiþi cã prietenia (philia)
cu lumea (cf. „lume“ în 1:27) este vrãjmãºie
cu Dumnezeu? Apoi adaugã: Aºa cã cine
vrea sã fie prieten cu lumea se face (lit.,
„este numit“) vrãjmaº cu Dumnezeu.
Consecinþa este mai rea decât faptul cã va
rãmâne cu mâinile goale; un creºtin rebel,
care are o relaþie cu lumea, este în vrãjmãºie
cu Dumnezeu!

3. REMEDIUL CONFLICTULUI (4:5-6)
4:5. Acesta este unul dintre cele mai greu

de tradus versete din întreaga epistolã. O
traducere foarte literalã ar fi: „Sau credeþi cã
în zadar vorbeºte Scriptura dorinþelor geloase
ale duhului care a fost fãcut sã locuiascã în
voi, dar El vã dã un har mare.“ Este „duhul“
acesta Duhul Sfânt sau duhul omului?
Cuvântul „gelozie“ trebuie considerat subiect
al verbului „ne vrea“ („tânjeºte“ în NIV —
n. tr.), sau complement al lui? Cuvântul
„gelozie“ trebuie considerat „o dorinþã
nesfântã“, sau o „gelozie corectã“? Sunt posi-
bile numeroase traduceri: (a) „Duhul care
locuieºte în voi tânjeºte cu gelozie [pentru

voi] ºi vã dã mai mult har.“ (b) „El [Dum-
nezeu] tânjeºte de gelozie pentru Duhul Sfânt
care locuieºte în voi ºi vã dã mai mult har.“
(c) „Duhul [uman] care locuieºte în voi tân-
jeºte de gelozie, dar El [Dumnezeu] vã dã mai
mult har.“ Traducerea NIV agreeazã mai mult
ultima variantã: „Sau credeþi… cã duhul pe
care El l-a pus sã locuiascã în noi tinde spre
gelozie, dar El dã mai mult har“ (v. 6)?

Nu numai cã traducerea acestei fraze este
o problemã, dar ºi faptul cã se precizeazã cã
ea este o parte a Scripturii ridicã niºte difi-
cultãþi. Întrebarea retoricã, tipicã lui Iacov:
Credeþi cã degeaba (kenôs, lit., „zadarnic“)
vorbeºte Scriptura, deschide aceastã secþi-
une. Fraza ambiguã care urmeazã nu este
citatã din vreo parte a Scripturii. În loc sã
presupunem cã Iacov citeazã dintr-o altã
carte sacrã sau dintr-o traducere a Vechiului
Testament pe care n-o cunoaºtem, ori cã el se
referã la sensul general al Scripturii, este mai
rezonabil sã credem cã el are în vedere cita-
tul din versetul 6, o afirmaþie care în mod clar
este luatã din Proverbele 3:34: „Dumnezeu
stã împotriva celor mândri, dar dã har celor
smeriþi“ (citat ºi în 1 Pet. 5:5).

4:6. Oricare ar fi întrebãrile care rãmân
nerezolvate cu privire la versetul 5, este clar
cã adevãrul din versetul 6 nu ridicã nici un
fel de întrebare. Dumnezeu stã împotriva
celor mândri. Expresia „stã împotriva“ sau
„rezistã“ traduce cuvântul antitassetai, un
termen militar însemnând „a lupta împotri-
va“. Însã Dumnezeu dã har celor smeriþi.
Un credincios fie cã este chemat sã reziste
duhului sãu uman care tinde spre gelozie, fie
cã este chemat sã se bucure în Duhul Sfânt
care tânjeºte cu gelozie pentru edificarea
fiecãrui credincios, el trebuie sã se fereascã
de mândrie ºi sã se supunã cu umilinþã
autoritãþii lui Dumnezeu. Soluþia pentru
conflict este un spirit umil care este rãsplãtit
de harul nemeritat al lui Dumnezeu. Iacov a
arãtat în continuare cum umilinþa este legatã
de o dreptate care duce la pace.

B. Întoarcerea de la judecatã la dreptate 
(4:7-12)
Se pare cã evreii credincioºi cãrora le-a

scris Iacov erau înclinaþi nu numai spre con-
flicte ºi gelozie, ci ºi sã condamne ºi sã
judece. Dreptate, nu judecatã, este ceea ce
cere Dumnezeu. Relaþiile oneste ºi corecte
sunt esenþiale pentru creºterea spiritualã. În
continuare este dat un sfat pãtrunzãtor pentru
aplicarea dreptãþii, este arãtat avantajul clar

Iacov 4:3-6
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al dreptãþii ºi este numit autorul divin al
acestei dreptãþi.

1. SFAT PENTRU APLICAREA DREPTÃÞII 
(4:7-9)
4:7. În versetele 7-9 este datã o întreagã

serie de porunci (10 imperative aoriste), care,
dacã sunt respectate, aduc armonie ºi sfin-
þenie. Iacov cere supunere (v. 7), curãþire
(v. 8) ºi cãinþã (v. 9).

Ca un magnet, chemarea la supunere are
un pol pozitiv ºi unul negativ: Supuneþi-vã…
lui Dumnezeu ºi împotriviþi-vã diavolului.
„Supuneþi-vã“ este un termen militar însem-
nând „a fi subordonat“ sau „a  da ascultare“.
„Împotriviþi-vã“ (antistçte) înseamnã „a lua
poziþie împotriva“. Luaþi poziþie împotriva
Diavolului ºi el va fugi de la voi.

4:8. Pe de altã parte, apropiaþi-vã de
Dumnezeu ºi El se va apropia de voi prin
rãspunsul pe care vi-l dã. Ca sã te apropii
de Dumnezeu ai nevoie de curãþirea Sa.
Curãþiþi-vã („spãlaþi-vã“; NIV — n. tr.)
mâinile, pãcãtoºilor; curãþiþi-vã („purifi-
caþi-vã“; NIV — n. tr.) inima, oameni cu
inima împãrþitã. Atât „spãlaþi“ cât ºi „puri-
ficaþi“ sunt verbe care se referã la curãþirea
ceremonialã, o ilustraþie care se adresa în md
evident convertiþilor evrei. Nevoia de curãþire
este clarã din felul în care Iacov se adreseazã
cititorilor sãi: „pãcãtoºilor“ ºi „oameni cu
inima împãrþitã“ (dypsychoi; cf. 1:8).

4:9. Recunoaºterea nevoii stringente
de curãþire nu mai lasã loc pentru veselie.
Simþiþi-vã ticãloºia (lit., „mâhniþi-vã“), tân-
guiþi-vã ºi plângeþi este sfatul sincer al lui
Iacov. Schimbaþi râsul în tânguire ºi veselia
în întristare (lit., „privire abãtutã, ochi
plecaþi“). Un spirit plin de cãinþã este esen-
þial pentru curãþirea pe care o face Dum-
nezeu.

2. AVANTAJUL DREPTÃÞII (4:10-11)
4:10. Cheia este umilinþa. Smeriþi-vã

înaintea Domnului ºi el vã va înãlþa.
Drumul în sus înseamnã mai întâi coborâre.
Cel coborât devine cel înãlþat. Existã un
avantaj special al umilinþei — în cele din
urmã aduce onoare.

4:11. Cine vorbeºte de rãu ºi judecã,
nu are un spirit umil aºa cum doreºte Dum-
nezeu. Mai mult, a-l judeca pe altul este ca
ºi cum ai judeca însãºi Legea lui Dumne-
zeu. Legea Sa este o poruncã pentru toþi
oamenii. Nimeni nu îndrãzneºte sã-ºi asume
o poziþie mai înaltã decât Legea. Vorbirea

de rãu este condamnatã de Lege; cei ce se
proclamã singuri judecãtori se aflã în con-
tradicþie cu legea; doar cel umil este onorat.
Adevãrata dreptate se face atunci când un
credincios se supune lui Dumnezeu în umi-
linþã ºi ascultare.

3. AUTORUL DREPTÃÞII (4:12)
4:12. Doar Unul este deasupra Legii. El

singur are dreptul sã o modifice sau sã o
anuleze. Dumnezeu este dãtãtorul ºi judecã-
torul Legii. „Dãtãtorul Legii“ este un sub-
stantiv compus folosit doar aici în Noul
Testament (nomothetçs, din nomos, „lege“, ºi
tithçmi, „a pune, a plasa, a constitui, a aºe-
za“). Dumnezeu nu este doar autorul Legii;
El, de asemenea, administreazã Legea. El
slujeºte ºi ca ramurã executivã ºi ca ramurã
juridicã a guvernãrii divine. Dumnezeu este
Rege; El instituie ºi Îºi face cunoscutã Legea.
Dumnezeu este Judecãtor; El susþine ºi pune
în aplicare Legea Sa. El este Acela care are
putere sã mântuiascã ºi sã piardã. Existã
doar un Autor al legii, un Judecãtor peste
Lege, ºi un singur Salvator al celor condam-
naþi de Lege. Aceastã aducere aminte a unui
adevãr bine cunoscut de cititorii evrei ai lui
Iacov era, de asemenea, o mustrare pentru ati-
tudinea lor arogantã ºi pentru modul în care îi
judecau pe alþii. Dar tu cine eºti de judeci pe
aproapele tãu?, este o altã întrebare retoricã
pãtrunzãtoare, tipicã lui Iacov. Atitudinea
umilã ºi acþiunile corecte sunt elemente
esenþiale ale creºterii spirituale. Iacov a con-
tinuat sã arate cum aceste calitãþi ale vieþii
militeazã împotriva lãudãroºiei.

C. Întoarcerea de la lãudãroºie la credinþã 
(4:13-17)
Pe lângã conflictele ºi spiritul de jude-

catã dintre fraþi, se pare cã ºi lãudãroºia era
predominantã. Iacov a dat un exemplu de
afirmaþie plinã de lãudãroºie, apoi a con-
damnat aceastã lãudãroºie ºi a oferit o soluþie
practicã pentru învingerea ei.

1. CONÞINUTUL LÃUDÃROªIEI (4:13)
4:13. Atacul lui Iacov a fost direct.

Ascultaþi acum înseamnã literal „mergeþi
acum“. Este aceeaºi construcþie care se
gãseºte în 5:1, o expresie de conversaþie
folositã în Noul Testament doar de Iacov.
Expresia este menitã sã-l stimuleze pe cititor
ºi sã-i capteze atenþia. Cel pe care-l atacã
Iacov este genul tipic de afacerist care-ºi face
planuri independent de Dumnezeu. El îºi

Iacov 4:7-13
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afirmã cu siguranþã planurile de cãlãtorie:   ne
vom duce în cutare cetate. Foarte încrezã-
tor în felul în care ºi-a împãrþit timpul spune
cã vom sta acolo un an. Bazându-se pe rela-
þiile de afaceri pe care le are spune cã vom
face negustorie ºi vom câºtiga. „Vom face
negustorie“ vine de la un verb compus
(emporeusometha, din en, „în“ ºi poreuomai,
„a merge“, de la care vine ºi cuvântul în
englezã „emporium“ — „centru comercial“ —
n. tr.). Este legat de substantivul (emporos)
care poate fi tradus „negustor“, „comerciant“,
„comis-voiajor“ sau unul care merge ºi face
comerþ. O imagine vie a evreului pe care
Iacov încearcã sã o corecteze este cea a comer-
ciantului al cãrui scop primordial al vieþii este
acela de a face bani.

2. CONDAMNAREA LÃUDÃROªIEI 
(4:14)
4:14. Acestor profitori ºmecheri ºi ego-

iºti Iacov le spune: ªi nu ºtiþi ce vã va aduce
ziua de mâine. Planurile omului sunt întot-
deauna doar tentative. Planurile omului nu-i
aparþin lui însuºi. Timpul nu este al lui. Nici
viaþa nu este a lui. Apoi Iacov pune una
dintre întrebãrile lui faimoase: Cãci ce este
viaþa voastrã? Rãspunsul este un abur („va-
pori, un rotocol de fum“). Credincioºii au
nevoie de aceastã perspectivã evlavioasã
asupra popasului lor pãmântesc. Printre alte
lucruri, ea distruge lãudãroºia care se ridicã
la suprafaþã din mlaºtina egoismului ºi a
mândriei.                 

3. SOLUÞIA PENTRU LÃUDÃROªIE 
(4:15-17)
4:15. Cheia pentru a evita lãudãroºia este

menþinerea unei perspective pline de evlavie.
În loc de a face planuri mari omeneºti, omul
trebuie sã-ºi lãrgeascã perspectiva ºi sã-L
includã pe Dumnezeu în imaginea de ansam-
blu. În locul lãudãroºiei inutile, el trebuie sã
spunã: Dacã va vrea Domnul vom trãi ºi
vom face cutare sau cutare lucru. Aceste
cuvinte nu reprezintã o formulã a succesului,
ci o atitudine realistã care influenþeazã exis-
tenþa ºi comportamentul omului.

4:16. Ca sã fie sigur cã destinatarii epis-
tolei au înþeles, Iacov repetã cã orice laudã
de felul acesta este rea. Lauda de sine tre-
buie înlocuitã cu onoarea datã lui Dumnezeu.
Soluþia pentru lãudãroºie este credinþa.

4:17. Probabil cã fraza de încheiere a
capitolului 4: Deci cine ºtie sã facã bine ºi
nu face, sãvârºeºte un pãcat, este legatã nu

numai de subiectul lãudãroºiei, ci de toate
sfaturile date în întreaga epistolã. Folosirea
lui „deci“ (lit., „prin urmare“, oun) susþine
aceastã presupunere. Cititorii lui Iacov nu
puteau spune cã n-au ºtiut. Epistola abundã în
îndemnuri de a face binele. A nu asculta de
ele este pãcat.

Pentru a atinge maturitatea spiritualã, un
credincios trebuie sã facã binele ºi acum ºtie
acest lucru. El trebuie sã se încreadã în
Cuvântul lui Dumnezeu chiar ºi în încercãri ºi
ispite. Plin de compasiune, el trebuie sã le
slujeascã fraþilor sãi, fãrã favoritisme, având
o credinþã practicã. El trebuie sã vorbeascã cu
grijã, controlându-ºi limba ºi cultivându-ºi
gândirea. Trebuie sã se supunã într-o atitu-
dine de cãinþã atotputernicului Tatã, Dãtã-
torul Legii ºi Judecãtorul, cu un spirit umil,
gata de acþiune ºi cu o inimã încrezãtoare. El
trebuie sã fie ceea ce Dumnezeu doreºte sã
fie, sã facã ceea ce Dumnezeu doreºte sã facã,
sã vorbeascã aºa cum Dumnezeu doreºte sã
vorbeascã ºi sã simtã ceea ce Dumnezeu
doreºte sã simtã.

V. A manifesta generozitate în 
pãrtãºie (cap. 5)

Iacov a continuat atacul sãu împotriva
negustorilor egoiºti care par sã fi reuºit în pla-
nurile lor de afaceri ºi, nu numai cã au obþi-
nut profit, ci sunt consideraþi bogaþi datoritã
bogãþiilor adunate. Iacov a spus cã o aseme-
nea bogãþie este de prisos. Acumularea bogã-
þiilor spirituale este obþinutã prin împãrþirea
ºi nu prin adunarea lor. Celor care au fost vic-
timele comportamentului fãrã inimã al celor
bogaþi, sau celor care sunt tentaþi sã aibã
acelaºi fel de scopuri ca ei, Iacov le spune sã
aibã rãbdare. În final, tuturor credincioºilor,
fie cã sunt binecuvântaþi, împovãraþi sau ten-
taþi sã se întoarcã la obiceiurile vechi, Iacov le
recomandã: lauda, rugãciunea ºi convingerea.

Concluziile finale ale lui Iacov au în cen-
trul lor împãrtãºirea: împãrþirea posesiunilor,
pãrtãºia cu rãbdare ºi pãrtãºia în rugãciune.

A. Împãrþirea posesiunilor (5:1-6)
Atacul început în finalul capitolului 4

este continuat în capitolul 5, fiind mai con-
centrat ºi mai acuzator. Cei bogaþi sunt
denunþaþi. Iacov pare sã se refere la toþi
oamenii bogaþi, atât credincioºi (cf. 1:10) cât
ºi necredincioºi (cf. 2:6). Nu existã o
chemare la reformã, ci doar un sever avertis-
ment cã bogãþiile adunate aduc nenorocire,
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sfârºesc prin a fi corodate ºi aduc condam-
nare.

1. TÂNGUIREA DIN PRICINA BOGÃÞIEI 
(5:1)
5:1. Aceeaºi exclamaþie folositã în 4:13

deschide ºi aceastã secþiune: Ascultaþi acum
(lit., „Mergeþi acum“). Clasa bogaþilor, atât
de invidiatã adesea, este obiectul indignãrii
ºi condamnãrii lui Iacov. El se adreseazã
celor care ºi-au pus încrederea arogantã în
lucruri care se ruineazã ºi se altereazã. Sensul
expresiei: plângeþi ºi tânguiþi-vã poate fi
„izbucniþi în lacrimi“ (klausate; ºi în 4:9) ºi
„strigaþi cu mâhnire“ (ololyzontes, un verb
onomatopeic folosit doar aici în NT). Banii
aduc doar o fericire temporarã; în final bo-
gãþia se va transforma în „nenorocire“
(talaipôriais, din  talaô, „a îndura“ ºi poros,
„bãtãturã“, „concreþiune tare“).

2. CORODAREA BOGÃÞIILOR 
(5:2-3)
5:2-3. Bogãþiile putrezesc, iar hainele

scumpe pot fi roase de molii. Drumul nu este
„de la zdrenþe la bogãþie“, ci „de la bogãþie
la zdrenþe“. Aurul ºi argintul sunt cele mai
cãutate metale ºi multã vreme au fost mate-
rialele standard ale omenirii. Deºi nu rugi-
nesc, ele totuºi s-au „corodat“ (au ruginit;
COR). Aurul se înnegreºte, iar argintul îºi
pierde luciul. Rugina lor (ios, sau „otravã“ ca
în 3:8 ºi Rom. 3:13) este o mãrturie pentru
nebunia celor bogaþi cãrora li se spune cã, în
final, focul are sã vã mãnânce carnea. Aºa
cum metalele îºi pierd strãlucirea, otrava
lãcomiei îi va roade pe oameni. Coroziunea
acestor comori este o mãrturie a acestei boli
a bogãþiei. A aduna în zilele din urmã
înseamnã mai mult combustibil pentru focul
care-i va arde pe cei pierduþi.

3. CONDAMNAREA CELOR BOGAÞI 
(5:4-6)
5:4-5. Nu bogãþia în sine este condam-

natã aici, ci atitudinea lacomã ºi acþiunile
hidoase prin care este ea obþinutã. Dumnezeu
nu este surd la strigãtele de nedreptate care  se
ridicã atât din cauza cã plata a fost opritã cât
ºi din partea lucrãtorilor oprimaþi de cei
bogaþi. Convertiþii evrei erau conºtienþi cã
Legea lui Dumnezeu interzicea oprirea
plãþilor (Lev. 19:13; Deut. 24:15) ºi oprima-
rea celor sãraci (Prov. 3:27-28; Amos 8:4-6;
Mal. 3:5). Viaþa în plãceri (etryphçsate, „a
duce o viaþã uºoarã“, folosit doar aici în

NT) ºi în desfãtãri (espatalçsate, „a trãi în
voluptate sau în desfrânare“, folosit numai
aici ºi în 1 Tim. 5:6), este ca ºi grãsimea prea
multã pentru un mãcel. Ilustraþia aceasta
sarcasticã era cât se poate de vie pentru cre-
dincioºii evrei care au vãzut multe oi ºi mulþi
boi îngrãºaþi revãrsându-ºi grãsimea când au
fost sacrificaþi.

5:6. În lupta lor pentru mai multã bo-
gãþie, cei bogaþi ºi-au folosit influenþa în tri-
bunale ºi s-au fãcut vinovaþi de condamnarea
ºi chiar omorârea celui neprihãnit (aici se
referã mai degrabã la o clasã de oameni decât
la un individ). Ceea ce a început ca o pasiune
pentru bani s-a sfârºit în insensibilitate faþã
de crimã.

Un credincios care cautã creºterea spiri-
tualã nu va fi absorbit de acumularea bogãþiei
pentru el însuºi. El trebuie sã-ºi împartã pose-
siunile pentru gloria lui Dumnezeu ºi pentru
binele altora. 

B. Pãrtãºia în rãbdare (5:7-12)
De la cei bogaþi Iacov se întoarce spre cei

fãrã odihnã. Pentru aceºtia el foloseºte din
nou termenul amical „fraþilor“. Tonul se
schimbã de la condamnarea rigidã la conso-
larea plinã de atenþie. Iacov i-a condamnat
pe bogaþi, dar i-a încurajat pe cei receptivi.
El face un apel cãtre fraþii sãi pentru a fi rãb-
dãtori. El a definit esenþa rãbdãrii, a dat
câteva exemple de rãbdare ºi a arãtat o
dovadã a ei.

1. ESENÞA RÃBDÃRII (5:7-9)
5:7. Fiþi dar (lit., „prin urmare“) înde-

lung rãbdãtori, a spus Iacov ca un corolar
direct al judecãþii care va veni peste bogaþii
nedrepþi. „Fiþi… îndelung rãbdãtori“ (makro-
thymçsate) vine dintr-un cuvânt compus din
„lung“ (makros) ºi „stãpânire de sine“ (thy-
mos). Ideea este de a fixa cronometrul stã-
pânirii de sine a cuiva pentru o alergare
lungã. Sã gândeascã pe termen lung. Sã se
concentreze asupra ultimului tur din cursa
vieþii. Sã nu-ºi piardã repede rãbdarea. Sã
aºtepte venirea Domnului. Esenþa rãbdãrii
se vede foarte bine la plugarul care aºteaptã
cu rãbdare (makrothymôn) ploaia necesarã ºi
roada scumpã (lit., „preþioasã“) a pãmântu-
lui.

5:8. Aplicaþia este clarã. La fel ca
plugarul, toþi credincioºii trebuie sã fie
îndelung rãbdãtori, sã-ºi întãreascã inimile,
pentru  cã venirea Domnului este aproape.
Revenirea Domnului (parousia) trebuie sã-l
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stimuleze pe fiecare credincios la rãbdare ºi
perseverenþã.

5:9. Iacov îi cheamã pe credincioºi sã
înceteze sã se mai plângã, pentru a nu fi jude-
caþi, mai ales cã Judecãtorul este chiar la
uºã!  În vederea speranþei revenirii apropiate
a lui Hristos credincioºii trebuie sã înceteze
conflictele meschine la care face aluzie Iacov
în capitolul 4. Ca ºi copiii de la ºcoalã, care
sunt atenþi la venirea profesorului, ºi credin-
cioºii trebuie sã vegheze în privinþa revenirii
lui Hristos. Pentru aceasta comportamentul
bun ºi înþelegerea mutualã sunt esenþiale.

2. EXEMPLE DE RÃBDARE (5:10-11)
5:10. Iacov le-a reamintit fraþilor sãi

evrei despre proorocii care au fost o pildã de
suferinþã ºi de rãbdare (makrothymia, lit.,
„stãpânire de sine îndelungã“; cf. v. 7) ºi cari
au vorbit în Numele Domnului.

5:11. Iatã („Aºa cum ºtiþi“, NIV — n.tr.),
noi numim fericiþi („binecuvântaþi“, NIV —
n.tr.; makarizomen) pe cei ce au rãbdat.
Apoi Iacov le-a prezentat un alt exemplu de
rãbdare, foarte respectat ºi binecunoscut:  Iov.
Domnul a onorat rãbdarea lui Iov cu multe
binecuvântãri (cf. Iov 42:12). Interesant este
cã Iacov nu spune cã Iov a avut makrothymia,
„rãbdare“, ci cã a avut hypomonçn, „stabili-
tate, rezistenþã, perseverenþã“ (cf. Iac. 1:3;
Col. 1:11). Iov a rezistat ºi a avut stabilitate
cu toate cã a fost nerãbdãtor cu Dumnezeu!

Iacov a concluzionat: Domnul este plin
de milã ºi de îndurare. „Plin de milã“ este
un adjectiv compus (polysplanchnos, de la
polys, „mult“, ºi splanchna, „pãrþile interi-
oare“ sau „sediul afecþiunilor“) folosit doar
aici în Noul Testament. „Îndurare“, de ase-
menea un cuvânt rar (oiktirmôn, de la verbul
oikteirô, „a compãtimi“), se gãseºte doar aici
ºi în Evanghelia dupã Luca 6:36.

3. DOVADA RÃBDÃRII (5:12)
5:12. Mai pe sus de toate, fraþii mei,

conclude Iacov, sã nu vã juraþi, sau sã nu
faceþi un jurãmânt fãrã acoperire. Cei care
demonstreazã pe deplin stãruinþa ºi rãbdarea
poruncite credincioºilor, nu au nevoie de
invocarea unui jurãmânt nici pe cer, nici pe
pãmânt, deoarece cuvântul lor este sigur.
Mãrturia trebuie sã fie în aºa fel încât dacã
cineva spune da, acesta sã fie da, ºi când
spune nu, sã fie aºa (cf. Mat. 5:37). Faptul
cã Domnul Se va întoarce curând ºi cã
Judecãtorul se aflã la uºã (Iac. 5:9) repre-
zintã o motivaþie suficientã pentru acest fel

de onestitate ºi corectitudine, ca sã nu cãdeþi
supt judecatã.

C. Pãrtãºia în rugãciune (5:13-20)
Un punct culminant potrivit pentru

Epistola lui Iacov este accentul pe care-l pune
pe rugãciune. Cel mai mare ajutor pe care
un credincios îl poate oferi altuia este rugã-
ciunea plinã de credinþã. Rugãciunea este o
dovadã a iubirii faþã de ceilalþi. Rugãciunea
este „linia directã“ cãtre Cel care poate
rãspunde oricãrei nevoi, indiferent cât de
complexã ºi imposibilã pare. Pentru a avea
aceastã pãrtãºie în rugãciune, un credincios
trebuie sã aibã sensibilitate faþã de nevoile
celuilalt, sã stãruiascã în rugãciune pentru
aceste nevoi ºi sã recunoascã semnificaþia
acelor nevoi.

1. SENSIBILITATE FAÞÃ DE NEVOI 
(5:13)
5:13. Poate cã douã din cele mai mari

slãbiciuni ale bisericii de astãzi sunt cele din
domeniul rugãciunii ºi al laudei. Motivul
acestor slãbiciuni este lipsa de sensibilitate.
Este multã nevoie de rugãciune ºi avem
multe motive de laudã. Suferinþa ar trebui sã
îndemne la multã rugãciune. Caracterul lui
Dumnezeu trebuie sã ne îndemne la lãudarea
Lui. Iacov foloseºte mai multe întrebãri pen-
tru a sublinia aceste idei. Este vreunul
printre voi în suferinþã? „În suferinþã“
(kakopathei, „suferinþã de boalã“; cf. v. 10)
este o expresie legatã de suferinþa venitã din
orice sursã. Este vreunul cu inima bunã?
Sã cânte cântãri de laudã. Sensul original al
cuvântului „laudã“ (psalletô) este „a cânta la
un instrument cu coarde“. Verbul este folosit
numai de patru ori în Noul Testament (cf.
Rom. 15:9; 1 Cor. 14:15; Ef. 5:19).

2. RUGÃCIUNI PENTRU NEVOILE 
ALTORA (5:14-18)
5:14-15. Iacov pune o a treia întrebare, la

care rãspunde pe larg. Este vreunul printre
voi bolnav? Aceste versete au fost foarte
greºit înþelese. Unii au înþeles din acest pasaj
cã vindecarea fizicã deplinã este totdeauna
rezolvatã printr-o rugãciune. Alþii au gãsit în
acest pasaj justificarea pentru „ungerea
extremã“ (o practicã începutã în secolul al
VIII-lea). Alþii au încercat sã lege procesul
prezentat pe scurt de Iacov de practica mo-
dernã a invocãrii lui Dumnezeu („sã se roage
pentru el“) ºi folosirea medicamentelor
(„unge cu untdelemn“) — rugãciune plus un
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medic. Miezul problemei stã în ceea ce înþe-
lege Iacov prin „bolnav“. De fapt nu existã
motiv pentru a considera cã termenul „bol-
nav“ se referã exclusiv la boalã fizicã.
Cuvântul asthenei înseamnã literal „a fi
slab“. Deºi este folosit în Evanghelii pentru
bolile fizice, în Faptele Apostolilor ºi în
epistole este folosit în general pentru o cre-
dinþã sau o conºtiinþã slabã (cf. Fapte 20:35;
Rom. 6:19; 14.1; 1 Cor. 8:9-12). Faptul cã
sensul cuvântului în acest verset este „slab“
rezultã din faptul cã un alt cuvânt grecesc
(kammonta) din Iacov 5:15, tradus cel bol-
nav, înseamnã literal „a fi obosit“. Singura
ocazie în care mai este folosit acest cuvânt în
Noul Testament (Evr.12:3) subliniazã clar
acest sens.

Iacov nu s-a referit la cei þintuiþi la pat,
care se simþeau rãu sau care erau bolnavi, ci
le-a scris celor a cãror obosealã a crescut,
care au devenit slabi atât moral cât ºi spiri-
tual în mijlocul suferinþelor. Aceºtia sunt cei
care ar trebui sã cheme pe presbiterii
Bisericii pentru a fi ajutaþi. Conducãtorii
Bisericii Primare au fost sfãtuiþi (1 Tes.
5:14): „îmbãrbãtaþi pe cei deznãdãjduiþi“ ºi
„sprijiniþi pe cei slabi“ (asthenôn).

Iacov a spus cã prezbiterii trebuia sã se
roage pentru el, dupã ce-l vor unge cu unt-
delemn. Este semnificativ faptul cã termenul
„unge“ este aleipsantes („frecare cu ulei“) ºi
nu chriô („ungere ceremonialã“). Primul este
cuvântul „lumesc“ iar cel de-al doilea  este
cuvântul „sacru, religios“ (Richard Chenevix
Trench, Synonyms of the New Testament, ed.
a noua. Retipãrire. Grand Rapids: Wm. B.
Eerdmans Publishing Co. 1950, p. 136-7).
„Prin urmare, Iacov nu sugereazã un ritual
sau ceremonial al ungerii ca mijloc de vindeca-
re; el se referã aici la practica obiºnuitã de a
folosi uleiul ca mijloc al acordãrii onoarei,
reîmprospãtãrii ºi îngrijirii“ (Daniel R. Hayden,
„Calling the Elders to Pray“, Bibilotheca
Sacra 138. Iulie-Septembrie 1981:264). Ne
amintim de femeia care „ungea (aleiphô) cu
mir“ picioarele lui Isus (Luca 7:38) sau de
gazda care a „uns (aleiphô) cu untdelemn“
capul oaspeþilor sãi (Luca 7:46). O persoanã
care posteºte n-ar trebui sã fie tristã ºi poso-
morâtã, ci ar trebui sã-ºi ungã capul ºi sã-ºi
spele faþa (Mat. 6:17). Astfel ideea lui Iacov
este cã „cei slabi“ (asthenei) ºi „obosiþi“
(kammonta) ar trebui reîmprospãtaþi, încura-
jaþi ºi ridicaþi de presbiterii care toarnã ulei pe
capetele celor descurajaþi ºi se roagã pentru ei.

Pentru credincioºii cãzuþi, descurajaþi,
întristaþi sau obosiþi, restaurarea este asigu-
ratã, iar rugãciunea fãcutã cu credinþã va
mântui (i.e., îl va restaura din descurajarea ºi
înfrângerea spiritualã) pe cel bolnav (lit.,
„cel obosit“) ºi Domnul îl va însãnãtoºa.

Aceastã refacere este spiritualã, nu
fizicã, ceea ce se deduce clar din cuvintele:
ºi dacã a fãcut pãcate îi vor fi iertate. Mulþi
creºtini bolnavi fizic au chemat presbiterii sã
se roage pentru ei ºi sã-i ungã cu ulei, dar o
mare parte dintre ei au rãmas bolnavi. Acest
fapt sugereazã cã pasajul a fost greºit înþeles
ca o restaurare fizicã, în loc de una spiritualã.

5:16. Concluzia este clarã: Mãrturisi-
þi-vã pãcatele unii altora ºi rugaþi-vã unii
pentru alþii. O preocupare reciprocã este
modul de a combate descurajarea ºi cãderea.
Remediul este mãrturisirea personalã ºi pre-
ocuparea pentru rugãciune. Vindecarea (ca sã
fiþi vindecaþi) nu este vindecarea trupeascã,
ci cea a sufletului (iathçte; cf. Mat. 13:15;
Evr. 12:13; 1 Pet. 2:24). Rugãciunea fier-
binte a celui neprihãnit, care are mare pu-
tere, este cea care aduce remediul necesar al
lui Dumnezeu. Ideea se leagã desigur de cele
douã versete finale ale epistolei. Dacã Iacov
5:14-16 se referã la vindecarea fizicã, atunci
versetele din context par sã nu fie legate de
ele.

5:17-18. Din nou Iacov a dat un exemplu
binecunoscut pentru cititorii sãi evrei. Mai
întâi a vorbit despre profeþi (v. 10), apoi
despre Iov (v. 11) ºi acum despre Ilie. Iacov
îl prezintã pe Ilie ca un pãrtaº la aceleaºi
slãbiciuni. Expresia: un om… ca ºi noi poate
fi tradusã: „un om cu aceleaºi simþiri“ sau
„acelaºi fel de slãbiciuni“ (homoiopathçs; cf.
kakopathei în v. 10, 13). Ilie cunoºtea toate
slãbiciunile naturii umane, dar s-a rugat cu
stãruinþã (proseuchç prosçyxato) sã nu
ploaie, iar mai târziu s-a rugat din nou sã
plouã (1 Regi 17:1; 18:41-46). Rugãciunea
stãruitoare, persistentã este, desigur, esenþi-
alã, pe când rugãciunea fãcutã cu jumãtate de
inimã înseamnã propria înfrângere (cf. Iac.
1:6-8).

3. SEMNIFICAÞIA NEVOILOR (5:19-20)
5:19-20. Ultimul apel al lui Iacov cãtre

cititorii sãi are o notã de tandreþe ºi de încu-
rajare pentru cei care i-au ajutat pe alþii, adicã
pe acei care au ajuns slabi ºi au cãzut de pe
cale. Fraþilor, a scris el, „dacã s-a rãtãcit
vreunul dintre voi de la adevãr, ºi-l întoarce
un altul, lãsaþi-l sã ºtie cã cine întoarce pe un
pãcãtos din eroarea lui va mântui un suflet de

Iacov 5:16-20

825

IACOV.QXD  06.01.2005  20:32  Page 825



la moarte ºi va ascunde o mulþime de pãcate“
(traducerea autorului).

Cei care ºi-au pierdut calea sunt cei aflaþi
în „suferinþã“ din familia bisericii. Ei rãtã-
cesc departe. Cuvântul grecesc folosit aici
(plançthç) sugereazã cã este vorba despre
cineva care a rãtãcit calea ºi este pierdut fãrã
speranþã. „Planetã“ este un cuvânt care vine
de la acest cuvânt grecesc ºi transmite ideea
cã astrele sunt „stele rãtãcitoare“ (cf. Iuda 13),
nu corpuri „fixe“ ca celelalte.

Cei care rãtãcesc trebuie aduºi înapoi în
turmã. Iacov nu se referã aici la evanghe-
lizare, ci la restabilire. Trezirea, nu rãscum-
pãrarea, este avutã în vedere aici. Acþiunea de
salvare are o mare semnificaþie. O oaie pier-
dutã este salvatã de la distrugere ºi o sume-
denie de pãcate (pãcatele celei salvate, nu a
celei care o salveazã) sunt acoperite, ca ºi
cum un voal este aºternut peste ele (cf. 1 Pet.
4:8). Ea poate sã meargã mai departe pe dru-
mul sãu spre maturitate.

Iacov a dat instrucþiuni clare despre felul
în care poþi ajunge la sfinþenia ºi maturitatea
practicã. Îndemnurile sale puternice sunt
menite sã trezeascã conºtiinþele ºi sã miºte
sufletele preaiubiþilor sãi fraþi evrei. Rãmâi
plin de încredere, slujeºte plin de compasi-
une, vorbeºte cu grijã, supune-te plin de
cãinþã ºi participã cu dedicare. Un credincios
trebuie sã fie ceea ce doreºte Dumnezeu sã fie,
sã spunã ceea ce doreºte Dumnezeu sã spunã,
sã simtã ceea ce doreºte Dumnezeu sã simtã
ºi sã împãrtãºeascã ceea ce doreºte Dumne-
zeu sã împãrtãºeascã. Maturitatea spiritualã
cuprinde fiecare aspect al vieþii.
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INTRODUCERE

Prima epistolã a lui Petru a fost scrisã
creºtinilor care experimentau diverse forme
de persecuþie, bãrbaþi ºi femei a cãror credin-
þã  în Isus Hristos a fãcut din ei niºte strãini în
mijlocul unei societãþi pãgâne. Petru i-a
îndemnat pe aceºti creºtini sã rãmânã neclin-
tiþi în credinþa lor ºi sã aibã o comportare
exemplarã. Cãldura expresiilor lui, împreunã
cu instrucþiunile lui practice, au fãcut din
aceastã epistolã o sursã unicã de încurajare
pentru toþi credincioºii care trãiesc în conflict
cu societatea lor.

Autorul. Versetul 1 Petru 1:1 îl identificã cu
toatã claritatea pe autor: „Petru, apostol al lui
Isus Hristos“. Numele sãu original a fost
Simon, dar Isus i-a spus atunci când l-a întâl-
nit cã se va numi Chifa (Ioan 1:42). Tradu-
cerea în greacã a cuvântului aramaic Cephas
este „petros“ ºi în ambele limbi cuvântul
înseamnã „piatrã“ sau „stâncã“. Descrierea
viitoarei tãrii de caracter a lui Simon a deve-
nit numele sãu personal. Interesant este faptul
cã el este singurul om din Noul Testament
numit Petru.

Pânã nu demult veridicitatea afirmaþiei
epistolei legatã de autoritatea ei apostolicã nu
a fost pusã la îndoialã. Apoi unii cercetãtori
moderni au observat faptul cã Petru a fost
considerat de conducãtorii religioºi evrei un
om „necãrturar“ ºi „de rând“ (Fapte 4:13).
Stilul literar superb ºi utilizarea sofisticatã a
vocabularului din 1 Petru sugereazã cã au-
torul a stãpânit la perfecþie limba greacã. Cei
care neagã faptul cã Petru este autorul spun
cã o piesã literarã greceascã de aceastã
valoare nu putea ieºi din mâna unui pescar
galilean.

Cu toate cã Petru poate fi numit „necãr-
turar“ ºi chiar dacã greaca nu era limba lui
maternã, el nu a fost în nici un caz un om de
rând. Conducãtorii evrei l-au considerat pe
Petru necãrturar pentru cã nu a fost educat în
tradiþia rabinicã, nu pentru cã nu era literat.
Luca spune, de asemenea (Fapte 4:13), cã

aceiaºi conducãtori au fost uimiþi de încre-
derea degajatã ºi de puterea personalitãþii
sale controlate de Duhul Sfânt. Lucrarea
publicã a lui Petru a acoperit peste treizeci de
ani ºi l-a dus de la Ierusalim la Roma. El a
trãit ºi a predicat într-o lume multilingvã.
Este rezonabil sã credem cã dupã trei decenii
Petru a putut stãpâni limba majoritãþii celor
cãrora le-a slujit.

Stilul retoric ºi folosirea metaforelor din
1 Petru pot fi atribuite cu uºurinþã unui vor-
bitor public priceput ºi unui erudit literar. Cu
siguranþã cã Petru a avut timpul ºi talentul
sã devinã foarte iscusit în comunicarea
evangheliei în limba greacã.

La orice alte îndoieli legate de paterni-
tatea lui Petru bazate pe stilul lingvistic se
poate rãspunde prin faptul cã Petru l-a folosit
probabil pe Sila pe post de secretar (1 Pet.
5:12). Sila, deºi era un creºtin din Ierusalim,
era cetãþean roman (Fapte 16:36-37) ºi se
descurca probabil foarte uºor în limba greacã.
Dar fie cã Sila l-a ajutat pe Petru, fie cã nu, la
nuanþele gramaticale, conþinutul epistolei
rãmâne mesajul personal al lui Petru, care
poartã amprenta autoritãþii sale personale.

Elementele comune dintre aceastã epi-
stolã ºi predicile lui Petru consemnate în
Fapte sunt semnificative (cf. 1 Pet. 1:20 cu
Fapte 2:23 ºi 1 Pet. 4:5 cu Fapte 10:42). Unul
dintre exemplele cele mai izbitoare este
asemãnarea dintre 1 Petru 2:7-8 ºi Fapte
4:10-11. În fiecare pasaj este citat Psalmul
118:22 ºi este aplicat lui Hristos. Este inte-
resant faptul cã Petru a fost prezent atunci
când Hristos Însuºi a folosit Psalmul 118:22
pentru a se referi la respingerea Sa de cãtre
conducãtorii evrei (Mat. 21:42).

O altã aluzie la lucrarea lui Isus care
oferã o dovadã solidã a faptului cã Petru este
autorul epistolei este porunca datã prezbite-
rilor din 1 Petru 5:2: „Pãstoriþi.“ Acest cuvânt
mai apare în Noul Testament numai în Ioan
21:16 unde este folosit ca o poruncã pe care
a dat-o Isus lui Petru. În alte pasaje autorul
este considerat un martor ocular al lucrãrii
pãmânteºti a lui Hristos (1 Pet. 1:8; 2:23; 5:1).

1 PETRU
Roger M. Raymer
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Aceastã epistolã a exercitat o influenþã
foarte mare asupra scrierilor creºtine tim-
purii. Scrisorile lui Policarp, Clement ºi
Irenaeus (pentru a numi doar pe câþiva) aratã
cã Biserica Primarã a acceptat fãrã nici o
îndoialã autenticitatea epistolei 1 Petru. Con-
þinutul scrisorii ºi istoria Bisericii dovedesc
dincolo de orice motiv rezonabil de îndoialã
veridicitatea afirmaþiei din versetul 1. Scri-
soarea a fost într-adevãr scrisã de „Petru,
apostol al lui Isus Hristos“.

Data. Petru a scris aceastã epistolã cu puþin
timp înainte sau dupã începerea persecuþiei
lui Nero împotriva Bisericii din anul 64 d.Hr.
Deoarece Petru s-a referit la conducerea
politicã ca la o instituþie funcþionalã (care îi
laudã pe cei care fac binele ºi îi pedepseºte
pe cei care fac rãul; 2:13-14), unii cred cã
Biserica încã nu se confrunta cu persecuþia
romanã sistematicã. Încã nu fuseserã pro-
mulgate legi represive îndreptate împotriva
creºtinilor. Pentru cititorii lui Petru încã era
posibil sã „dea cinste împãratului“ (2:17).
Persecuþia ºi suferinþele la care se referã
Petru erau în principal sociale ºi religioase,
nu politice. Societatea pãgânã ostilã calom-
nia, ridiculiza, comitea discriminãri ºi produ-
cea chiar ºi dureri fizice celor al cãror mod de
viaþã s-a schimbat radical datoritã credinþei
lor în Hristos. 

Cu toate acestea, Petru se pare cã se
referã la o persecuþie mai mare care era imi-
nentã. El ºi-a asigurat cititorii (1:16) cã ei se
puteau bucura chiar dacã erau „întristaþi
pentru puþinã vreme prin felurite încercãri“.
Petru i-a îndemnat sã se pregãteascã, sã îºi
dezvolte autocontrolul (1:13) pentru posibi-
lele suferinþe ca ºi creºtini, conform voii lui
Dumnezeu (4:19). În concluzie, este posibil
ca persecuþia asprã a lui Nero sã fi început
deja în Roma ºi de acolo sã se rãspândeascã
în provinciile unde se aflau cei cãrora le-a
scris Petru. Acest lucru înseamnã cã epistola
a fost scrisã la sfârºitul anului 64 d.Hr. sau la
începutul anului 65.

Sugestia cã persecuþia începuse deja în
Roma explicã de asemenea de ce Petru s-a
referit în mod criptic la acest oraº prin
numele „Babilon“ (5:13). Petru s-a aflat în
Roma în ultimul sãu deceniu de viaþã. Data
martirajului sãu a fost aproximativ 67 d.Hr.
În timpul scrierii epistolei 1 Petru el nu
fusese închis de cãtre autoritãþile romane ºi,
evident, a dorit sã ascundã locul unde se afla.
(Dar alþi cercetãtori spun cã Petru se afla în
Babilonul literal, unde exista o comunitate
evreiascã prosperã.)

Destinatarii. Prima Epistolã a lui Petru
este adresatã creºtinilor rãspândiþi în cinci
provincii romane din peninsula Asia Micã.
Aceastã zonã face parte din nordul Turciei
de astãzi. Bisericile din aceste provincii au
fost alcãtuite atât din evrei cât ºi din neevrei.
Aceastã epistolã este plinã de referinþe ºi
citate din Vechiul Testament. Creºtinii evrei
au considerat semnificativ termenul diaspo-
ras, tradus „împrãºtiaþi“ în salutarea din 1:1.
Despre evreii care nu locuiau în Ierusalim se
spunea cã trãiau în diasporã. 

Cititorii neevrei au înþeles îndemnul lui
Petru de a duce o viaþã sfântã în lumina tre-
cutului lor caracterizat de o ignorare totalã
a Cuvântului lui Dumnezeu (1:14). Creºtinii
neevrei au fost de asemenea încurajaþi de
faptul cã, deºi au fost ignoranþi, acum erau
consideraþi „poporul lui Dumnezeu“ (2:10).
Este evident faptul cã Petru i-a avut în vedere
atât pe creºtinii evrei cât ºi pe creºtinii
neevrei în cuvintele sale de încurajare
adresate bisericilor din Asia Micã.

Scopul. Aceastã epistolã poate fi înþeleasã ca
un manual scris pentru ambasadorii trimiºi
într-o þarã ostilã. Autorul, ºtiind cã va urma
persecuþia, i-a îndemnat pe cititori sã aibã un
mod de comportare care sã aducã onoare
Celui pe care-L reprezentau. În concluzie,
scopul Epistolei 1 Petru a fost sã-i încurajeze
pe creºtini sã facã faþã persecuþiei astfel încât
adevãratul har al lui Isus Hristos sã se mani-
feste în ei (5:12).

Aceastã epistolã prezintã o teologie a
îndemnurilor practice ºi a mângâierii pentru
nevoile zilnice ale credincioºilor. Petru a
legat în mod concret doctrina de practicã.
Naºterea din nou oferã o speranþã celor care
se aflã în mijlocul persecuþiei. Noua conduitã
este recomandatã datoritã faptului cã Hristos
a îndurat suferinþe pe nedrept. Modul nou de
comportament este necesar pentru a demon-
stra harul lui Dumnezeu unei lumi necredin-
cioase, ostile. Iar noile responsabilitãþi sunt
atribuite conducãtorilor ºi membrilor trupului
lui Hristos, pentru cã ei trebuie sã fie uniþi
ca niºte pietre vii împotriva asalturilor per-
secuþiei.

Cei care citesc 1 Petru sunt încurajaþi sã
ridice ochii de la problemele ºi încercãrile
prezentului ºi sã-i îndrepte spre perspectiva
eternã. Chiar dacã suferã un timp, credin-
cioºii aºteaptã o moºtenire care nu poate fi
distrusã, nu se poate vesteji ºi nu poate
dispãrea.

1 Petru 
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STRUCTURA

I. Salutarea tradiþionalã (1:1-2)
A. Identificarea autorului (1:1a)
B. Identificarea destinatarilor 

(1:1b-2)
II. Aleºi pentru naºterea din nou 

(1:3-2:10)
A. Speranþa vie a naºterii din nou 

(1:3-12)
1. Moºtenirea viitoare (1:3-5)
2. Bucuria prezentã (1:6-9)
3. Revelaþia trecutã (1:10-12)

B. Sfinþenia naºterii din nou 
(1:13-2:10)
1. Pregãtirea (1:13-16)
2. Preþul (1:17-21)
3. Curãþirea (1:22-2:3)
4. Practica (2:4-10)

III. Îndemnaþi la o comportare nouã 
(2:11-3:7)
A. Comportarea nouã înaintea lumii 

(2:11-25)
1. Comportarea creºtinã ca mãrturie 

(2:11-12)
2. Comportarea creºtinã a 

cetãþenilor (2:13-17)
3. Comportarea creºtinã a sclavilor 

(2:18-25)
B. Comportarea nouã în familie 

(3:1-7)
1. Comportarea creºtinã a soþiilor 

(3:1-6)
2. Comportarea creºtinã a soþilor 

(3:7)
IV. Avertizaþi de noua persecuþie 

(3:8-4:19)
A. Învingerea nedreptãþii (3:8-22)

1. O comportare plinã de 
compasiune (3:8-12)

2. O conºtiinþã curatã (3:13-22)
B. Îndurarea suferinþelor (cap. 4)

1. O atitudine ca a lui Hristos 
(4:1-6)

2. O slujire ca a lui Hristos 
(4:7-11)

3. O credinþã ca a lui Hristos 
(4:12-19)

V. Însãrcinaþi cu noi responsabilitãþi 
(5:1-11)
A. Prezbiterii trebuie sã pãstoreascã 

(5:1-4)
B. Tinerii trebuie sã se supunã 

(5:5-7)
C. Toþi trebuie sã fie statornici 

(5:8-11)
VI. Încheiere (5:12-14)

COMENTARIU

I. Salutarea tradiþionalã (1:1-2)

Salutarea introductivã este tradiþionala
formã de salutare din corespondenþa primului
secol. Scrisorile lui Pavel începeau de obicei
în acelaºi mod, identificând atât autorul cât
ºi destinatarii.

A. Identificarea autorului (1:1a)
1:1. Petru este traducerea în greacã a

cuvântului aramaic Chifa, numele pe care
Isus i l-a dat lui Simon atunci când l-a chemat
sã-I fie ucenic (Ioan 1:42). Nimeni din Noul
Testament nu poate fi identificat cu Petru,
apostol al lui Isus Hristos. Aceastã afirmaþie
îndrãzneaþã despre autoritatea apostolicã este
susþinutã atât de dovezi interne din text cât ºi
de acceptarea ei timpurie ºi universalã ca
parte a canonului Scripturii.

B. Identificarea destinatarilor (1:1b-2)
1:1b-2. Petru a început imediat, ale-

gându-ºi cu grijã cuvintele, sã-i mângâie ºi
sã-i încurajeze pe cititorii sãi. Creºtinii sunt
aleºii lui Dumnezeu nu datoritã ºansei sau a
scopurilor umane, ci datoritã alegerii suverane
ºi necondiþionate a lui Dumnezeu. Înainte nu-
mai poporul Israel putea face aceastã afir-
maþie. 

Nu este surprinzãtor faptul cã aceºti
oameni aleºi de Dumnezeu sunt consideraþi
strãini în lume (din cuvântul parepidçmois,
care subliniazã atât naþionalitatea strãinã cât
ºi reºedinþa temporarã; cf. 2:11). Creºtinii, a
cãror cetãþenie este în ceruri (cf. Fil. 3:20),
trãiesc în mijlocul unei societãþi pãgâne ca
strãini ºi cãlãtori, oameni strãmutaþi ale cãror
gânduri trebuie sã se îndrepte des spre ade-
vãratul lor cãmin.

Cititorii erau împrãºtiaþi prin Pont, Ga-
latia, Capadocia, Asia ºi Bitinia, rãspândiþi
ca sare în cinci provincii romane din Asia
Micã. Este evident faptul cã aceastã scrisoare
a avut scopul de a circula prin bisericile din
regiune. „Împrãºtiaþi“ (diasporas) a avut un
sens special pentru creºtinii evrei din aceste
biserici. Diasporã se referã la evreii care erau
departe de þara lor natalã. Petru a adaptat
acest cuvânt care era folosit înainte pentru
Israel ca sã sublinieze condiþia Bisericii
Primare.

Petru a dezvoltat termenul descriptiv
„aleºii“ lui Dumnezeu (cf. 2:9) spunând cã
alegerea a fost dupã ºtiinþa mai dinainte a

1 Petru 1:1-2
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lui Dumnezeu. Alegerea lui Dumnezeu face
parte din planul Sãu stabilit dinainte ºi nu se
bazeazã pe nici un merit al celor care sunt
aleºi, ci numai pe harul ºi dragostea Lui
pentru ei dinainte de creaþie.

Aºa cum traduce versiunea biblicã
Williams: alegerea lui Dumnezeu este „în
conformitate cu“ (kata) cunoaºterea Sa
prealabilã. Aceastã traducere este preferabilã
concepþiei cã alegerea urmeazã cunoaºterii
prealabile. Mai mult, cuvântul tradus „ºtiinþa
mai dinainte“ (prognôsin) se referã la mai
mult decât la o cunoaºtere dinainte pasivã; el
conþine ºi ideea de „a avea în vedere“ sau
„a-ºi concentra atenþia asupra cuiva“ (cf.
Kenneth S. Wuest, First Peter in the Greek
New Testament for the English Reader, p. 15).
Acelaºi cuvânt este folosit în 1:20 cu referire
la Hristos care a fost „cunoscut mai înainte“
de creaþie („ales“, NIV — n.tr.) de cãtre
Tatãl. Tatãl a fãcut mai mult decât sã se
rezume la cunoaºterea Fiului Sãu dinainte;
El L-a cunoscut complet. Astfel Dumnezeu  i-a
ales pe toþi cei asupra cãrora ªi-a concentrat
atenþia (prin harul Sãu, nu datoritã meritului
lor).

Prin sfinþirea lucratã de Duhul cei
aleºi sunt puºi deoparte pentru slujire,
alegerea ºi scopul lui Dumnezeu devenind
astfel efective. Rezultatul sfinþirii Duhului
este ascultarea ºi stropirea cu sângele Lui.
„Ascultarea“ (hypakoçn, din hypakouô, „a
asculta“) este responsabilitatea omului de a
fi supus Cuvântului lui Dumnezeu (cf. Ex.
24:7; Rom. 1:5; 15:18; 16:26). Cel care trã-
ieºte în ascultare este în permanenþã curãþit de
sângele lui Hristos ºi astfel este „diferit“ de
lume (cf. 1 Ioan 1:7, 9). Stropirea cu sânge
sugereazã lucrarea preoþilor din Vechiul
Testament de la Cortul Întâlnirii (Lev. 7:14;
14:7, 16, 51; 16:14-15; cf. Evr. 9:13; 12:24),
care cerea ascultare din partea celor care
aduceau jertfe. Totuºi, singura ocazie în care
oamenii au fost stropiþi cu sânge a fost
inaugurarea legãmântului mozaic (Ex. 24:8).

Prin aceste cuvinte Petru a pus temelia
teologicã a acestei scrisori de încurajare.
„Dumnezeu“ Tatãl în harul Sãu i-a ales ºi
Dumnezeu „Duhul“ i-a sfinþit prin sângele
ispãºirii lui Dumnezeu Fiul, Isus Hristos.
(Toate cele trei Persoane ale Trinitãþii sunt
menþionate în acest verset.) Astfel ºi-a salutat
Petru cititorii exprimându-ºi dorinþa prin
rugãciune ca harul (charis) ºi pacea (eirçnç;
echivalentul cuvântul ebr. šâlôm; cf. 5:14) sã
le fie înmulþite. Cuvintele „harul ºi pacea sã
vã fie înmulþite“ sunt folosite ºi în 2 Petru 1:2.

Harul lui Dumnezeu îi era drag lui Petru,
pentru cã el s-a referit la har de zece ori în
aceastã epistolã (1 Pet. 1:2, 10, 13; 2:19-20
[trad. „plãcut“ în aceste douã versete]; 3:7;
4:10; 5:5, 10, 12). 

II. Aleºi pentru naºterea din nou 
(1:3-2:10)

Petru a continuat sã prezinte baza teo-
logicã a încurajãrii în mijlocul persecuþiei.
Petru subliniazã harul lui Dumnezeu în
timpul persecuþiei, fapt dovedit de chemarea
Sa suveranã la mântuire ºi de rezultatele ei
în viaþa credinciosului. În mijlocul încercã-
rilor naºterea din nou este sursa unei speranþe
vii ºi a unui mod de viaþã caracterizat de
sfinþenie.

A. Speranþa vie a naºterii din nou (1:3-12)
Într-o doxologie a laudei aduse lui

Dumnezeu, Petru ºi-a încurajat cititorii
amintindu-le de faptul cã naºterea din nou
le-a dat o speranþã vie într-o moºtenire
viitoare nepieritoare. Moºtenirea este sigurã
pentru cã credincioºii sunt protejaþi de
puterea lui Dumnezeu pânã când este gata
sã fie descoperitã. În consecinþã, creºtinii
trebuie sã se bucure chiar ºi atunci când se
confruntã cu încercãri, pentru cã încercãrile
vor dovedi autenticitatea credinþei lor ºi vor
aduce astfel o glorie mai mare lui Hristos. În
cele din urmã, speranþa naºterii din nou este
întemeiatã nu numai pe o moºtenire viitoare
ºi pe binecuvântãrile prezente, ci ºi pe Cuvân-
tul scris al lui Dumnezeu.

1. MOªTENIREA VIITOARE (1:3-5)
1:3. Meditând la harul lui Dumnezeu,

Petru L-a lãudat pe Dumnezeu, Autorul
mântuirii ºi Sursa speranþei. Cuvintele:
Binecuvântat sã fie Dumnezeu, Tatãl
Domnului nostru Isus Hristos sunt identice
cu cele din 2 Corinteni 1:3. Expresia: dupã
îndurarea Sa cea mare se referã la favoarea
nemeritatã a lui Dumnezeu faþã de pãcãtoºi în
starea lor disperatã. El ne-a nãscut din nou;
oamenii nu pot face nimic pentru a merita
acest dar. Cuvintele „ne-a nãscut din nou“ tra-
duc anagennçsas, din verbul „a da naºtere
din nou“ sau „a face sã fie nãscut din nou“.
Este folosit numai de douã ori în Noul
Testament, numai în acest capitol (1 Pet. 1:3,
23). Poate cã Petru ºi-a amintit de întâlnirea
dintre Isus ºi Nicodim (Ioan 3:1-21).
„Naºterea din nou“ duce prin învierea lui

1 Petru 1:3
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Isus Hristos din morþi la o nãdejde vie.
„Nãdejdea vie“ este bazatã pe Hristos cel
înviat ºi viu (cf. 1 Pet. 1:21). Siguranþa
creºtinului în Hristos este la fel de sigurã ca
ºi faptul cã Hristos este viu! Petru a folosit
cuvântul „viu“ de ºase ori (1:3, 23; 2:4-5;
4:5-6). Aici „vie“ înseamnã cã speranþa cre-
dinciosului este sigurã ºi realã, spre deose-
bire de speranþa amãgitoare, goalã ºi falsã
oferitã de lume.

1:4. Nãdejdea sigurã este o moºtenire
(klçronomian) viitoare. Acelaºi cuvânt este
folosit în Septuaginta pentru a se referi la
promisiunea fãcutã Israelului de a intra în
stãpânirea þãrii (cf. Num. 26:54, 56; 34:2;
Ios. 11:23); þara a fost proprietatea Israelului
ca dar din partea lui Dumnezeu. Moºtenirea
creºtinã nu poate fi distrusã de forþele ostile ºi
nu va putrezi ca fructele prea coapte. Petru a
folosit trei cuvinte, fiecare începând cu ace-
eaºi literã ºi terminându-se cu aceeaºi silabã,
pentru a descrie într-un mod cumulativ per-
manenþa moºtenirii: nestricãcioasã (aph-
tharton) ºi neîntinatã (amianton) ºi care nu
se poate veºteji (amaranton). Aceastã moº-
tenire este la fel de indestructibilã ca ºi
Cuvântul lui Dumnezeu (cf. 1 Pet. 1:23, unde
Petru a folosit iarãºi aphtharton). Moºtenirea
vieþii eterne a fiecãrui creºtin este pãstratã
în ceruri de Dumnezeu (sau Dumnezeu are
atenþia îndreptatã asupra ei) astfel încât
intrarea în posesia ei este sigurã (cf. Gal.
5:5).

1:5. Pe lângã faptul cã moºtenirea este
pãstratã, ºi moºtenitorii care au fost nãscuþi
pentru ea sunt pãziþi de puterea lui Dum-
nezeu. „Pãziþi“ (phrouroumenous) este un
termen militar, folosit pentru a se referi la o
garnizoanã dintr-un oraº (Fil. 4:7 foloseºte
acelaºi cuvânt gr.). Ce speranþã mai mare pot
avea cei care trec prin persecuþie decât sã ºtie
cã puterea lui Dumnezeu îi pãzeºte ºi îi
pãstreazã pentru moºtenirea mântuirii care
va fi descoperitã complet în prezenþa lui
Dumnezeu. Credincioºii au mântuirea acum
(timpul prez.), dar îi vor cunoaºte întreaga
semnificaþie la întoarcerea lui Hristos în
vremurile de apoi. Acest ultim pas, sau
completare finalã a „mântuirii sufletelor“
(1 Pet. 1:9), va avea loc „la arãtarea lui Isus
Hristos“, o expresie folositã de douã ori de
Petru (v. 7, 13).

2. BUCURIA PREZENTÃ (1:6-9)
1:6. O nãdejde vie duce la bucuria

prezentã. În ea se referã probabil la adevã-
rurile menþionate în versetele 3-5. Petru i-a

încurajat pe cititorii sãi sã-ºi punã în practicã
cunoaºterea. Reacþia lor în faþa adevãrurilor
teologice fantastice prezentate pânã acum ar
trebui sã fie cea descrisã de expresia voi vã
bucuraþi mult. Cunoaºterea singurã nu poate
produce marea bucurie a siguranþei expe-
rimentate ºi a eliberãrii de teamã în faþa
persecuþiei. Suveranitatea omnipotentã a lui
Dumnezeu trebuie sã fie însoþitã de responsa-
bilitatea umanã. Creºtinii sunt rãspunzãtori sã
reacþioneze prin credinþã. Credinþa transfor-
mã doctrina sãnãtoasã în practicã sãnãtoasã.
Credinþa acþioneazã pe baza conþinutului
teologiei ºi produce o conduitã care sã cores-
pundã acestui conþinut. Credinþa transformã
siguranþa teologicã în experienþã. Apostolul
Ioan a scris: „ceea ce câºtigã biruinþa asupra
lumii este credinþa noastrã“ (1 Ioan 5:4).
Acest tip de credinþã sau speranþã vie poate
sã le dea putere credincioºilor sã se bucure
chiar atunci când sunt chemaþi sã fie întri-
staþi pentru puþinã vreme, prin felurite
încercãri.

Petru a accentuat faptul cã bucuria
creºtinã este independentã de circumstanþe.
Iacov a folosit aceleaºi douã cuvinte greceºti
(poikilois peirasmois, trad. aici „felurite
încercãri“). Încercãrile sunt considerate
motive de bucurie (Iac. 1:2). Cu toate cã
încercãrile pot produce suferinþe temporare,
ele nu pot diminua bucuria profundã, perma-
nentã care este înrãdãcinatã în speranþa vie
în Hristos Isus.

1:7. Aceste încercãri diverse — care par
a se referi la persecuþie, nu la problemele
normale ale vieþii — au douã rezultate: (a) ele
perfecþioneazã sau purificã credinþa — la fel
ca aurul care… este cercat prin foc pentru
îndepãrtarea zgurii ºi (b) încercarea dovedeº-
te autenticitatea credinþei. Stresul adânceºte
ºi întãreºte credinþa unui creºtin ºi îi permite
sã se manifeste. Cuvântul dokimazomenou,
tradus încercarea („sã fie doveditã“, NIV —
n.tr.) înseamnã „ a testa pentru a aproba“ (cf.
dokimion, „încercarea“ în Iac. 1:3 ºi doki-
mon, „a fost gãsit bun“ în Iac. 1:12).

Pe lângã compararea credinþei cu aurul,
Petru a fãcut un contrast între credinþa puri-
ficatã ºi aurul purificat. Credinþa este mai
preþioasã, cu mult mai scumpã decât aurul.
Chiar ºi aurul pur, oricât de durabil este, tot
va fi distrus pânã la urmã (cf. 1 Pet. 1:18; cf.
Iac. 5:3). Pe „piaþa eternitãþii“ aurul va fi fãrã
valoare. Dar credinþa „cumpãrã“ o moºtenire
care nu poate pieri niciodatã.

Credinþa autenticã, pe lângã faptul
cã are valoare pentru posesorul ei, va aduce

1 Petru 1:4-7
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lauda, slava ºi cinstea Celui al Cãrui nume
îl poartã creºtinul, atunci când El se va
întoarce (la arãtarea Lui; cf. 5:1) pentru a-i
lua la Sine. „La arãtarea lui“ traduce cuvântul
apokalypsei, de unde provine cuvântul „apo-
calipsã“ (cf. 1:5, 12 ºi comentariilor de la
v. 13).

1:8. Aici întâlnim punctul culminant al
bucuriei care rezultã din credinþã. Dumnezeu
realizeazã mântuirea prin lucrarea Fiului Sãu
Isus Hristos. Astfel centrul credinþei unui
credincios nu este o cunoaºtere abstractã, ci
persoana lui Hristos. Inima plinã de cãldurã a
apostolului iese la ivealã în timp ce vorbeºte
despre dragostea ºi credinþa în Hristos a celor
care, spre deosebire de el, nu L-au vãzut pe
Isus când a umblat pe pãmânt. Petru poate
cã s-a gândit la cuvintele lui Isus: „Ferice de
cei ce n-au vãzut ºi au crezut“ (Ioan 20:29).
Creºtinii, chiar dacã nu-L „vãd“ acum, ca
Petru, Îl iubesc ºi „cred“ în El ºi, de aseme-
nea, sunt plini de o bucurie negrãitã ºi
strãlucitã. Verbul agalliasthe (vã bucuraþi)
a fost folosit de Petru ºi în 1 Petru 1:6, unde
este tradus „vã bucuraþi mult“, iar agalliô-
menoi este folosit în 4:13.

1:9. Credincioºii se pot bucura pentru cã
ei vor dobândi (komizomenoi, „a primi ca
recompensã“) ceea ce a fost promis, adicã
mântuirea, care este un sfârºit sau un punct
culminant (telos) al credinþei. Pentru cei care
Îl iubesc pe Isus ºi cred în El mântuirea are
un aspect trecut („ne-a nãscut din nou“, v. 3),
un aspect prezent („pãziþi de puterea lui
Dumnezeu prin credinþã“, v. 5) ºi un aspect
viitor („moºtenire“, v. 4, care este „gata sã fie
descoperitã în vremurile de apoi“, v. 5 ºi este
„sfârºit al credinþei“, v. 9). Pentru cã fiecare
zi îi aduce pe credincioºi mai aproape de
acea zi finalã, ei acum o „dobândesc“. Toate
aceste lucruri — în pofida persecuþiei care
adânceºte ºi demonstreazã credinþa — repre-
zintã cu siguranþã un motiv pentru „o bucurie
negrãitã ºi strãlucitã“ (v. 8).

3. REVELAÞIA TRECUTÃ (1:10-12)
1:10-12. Speranþa vie a naºterii din nou

provine nu numai din moºtenirea viitoare a
credincioºilor ºi din experienþa prezentã, dar
ºi din credinþa lor în Cuvântul scris al lui
Dumnezeu (v. 11). Petru a repetat cã credinþa
nu este întemeiatã pe scrierile oamenilor, ci
pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cu privire la
mântuirea aceasta (cf. „mântuirea“ din v. 5,
9) proorocii… au fãcut din ea þinta cerce-
tãrilor ºi cãutãrii lor stãruitoare în scrierile
lor proprii inspirate de Duhul. Ei au dorit

foarte mult sã participe la aceastã mântuire ºi
la perioada viitoare a harului ºi au încercat sã
descopere ce vreme ºi ce împrejurãri avea
în vedere Duhul lui Hristos. Ei se întrebau
cum va suferi Mesia cel glorios. Din nou
Petru s-a fãcut ecoul învãþãturilor lui Hristos
(cf. Mat. 13:17).

În 1 Petru 1:10-12 apostolul a dat o ilus-
traþie practicã a doctrinei inspiraþiei Scrip-
turii pe care el a prezentat-o clar în 2 Petru
1:20-21. Profeþii nu au înþeles pe deplin tot ce
a scris Duhul Sfânt prin ei. Duhul a fost Cel
care a prezis patimile lui Hristos (Is. 53) ºi
slava de care aveau sã fie urmate (Is. 11).
Cititorii lui Petru au fost încurajaþi de amin-
tirea suferinþelor lui Hristos care au fost
urmate de gloria Lui. ªi ei vor avea parte de
glorie dupã suferinþele lor (1 Pet. 5:10).

Petru le-a oferit o nouã încurajare (1:12),
afirmând cã profeþii au înþeles cã ei nu au
scris pentru ei înºiºi, ci pentru cei care vor
trãi mai târziu, cei care vor auzi Evanghelia
propovãduitã prin Duhul Sfânt (cf. „Duhul
lui Hristos“, v. 11) ºi astfel Îl vor urma pe
Hristos. În ultima etapã a mântuirii credincio-
ºilor, ei vor experimenta gloria, nu suferinþa.
Scriitorul Epistolei cãtre Evrei s-a referit de
asemenea la „o mântuire atât de mare“ (Evr.
2:3; „mântuirea finalã“, NIV — n.tr.). 

Realitatea speranþei vii a creºtinului
uimeºte ºi oºtile angelice ale cerului. Profeþii
ºi îngerii au fost uimiþi de „mântuirea
aceasta“ în harul care vã era pãstrat vouã
(v. 10).

B. Sfinþenia naºterii din nou (1:13-2:10)
Speranþa vie a credincioºilor întemeiatã

pe naºterea lor din nou trebuie sã conducã la
o viaþã de sfinþenie. Cei aleºi pentru naºterea
din nou sunt chemaþi ºi sã fie sfinþi. Petru i-a
îndemnat pe cititorii sãi sã se pregãteascã sã
îndeplineascã sarcinile impuse de ascultare
adoptând un nou mod de a gândi. Preþul plãtit
pentru rãscumpãrarea credinciosului impune
reverenþã ºi ascultare. Ascultarea înseamnã
purificarea ºi ducerea unei vieþi sfinte ºi, de
asemenea, aducerea de jertfe spirituale ca o
preoþie regalã.

1. PREGÃTIREA (1:13-16)
1:13-16. Petru a dat acum cinci îndem-

nuri foarte incisive: încingeþi-vã coapsele
minþii voastre, fiþi treji, ºi puneþi-vã toatã
nãdejdea… nu vã lãsaþi târâþi în poftele pe
care le aveaþi altãdatã… fiþi ºi voi sfinþi. În
greacã primul, al doilea ºi al patrulea verb
sunt la participiu, subordonate celor douã

1 Petru 1:8-16
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porunci „puneþi-vã nãdejdea“ ºi „fiþi sfinþi“.
Participiile fie sprijinã poruncile (i.e., „aveþi
speranþã, cu o minte pregãtitã ºi autocontrol;
ºi fiþi sfinþi, neconformându-vã poftelor rele),
fie iau forma unor porunci, aºa cum este în
NIV (ºi în COR).

(1) „Încingeþi-vã coapsele minþii voas-
tre“ („pregãtiþi-vã minþile pentru acþiune“,
NIV — n.tr. — v. 13). Ascultarea este un
act conºtient al voinþei. Creºtinii care trec
prin conflicte trebuie sã aibã o sfinþenie
foarte fermã a minþii pentru a fi gata pentru
acþiune.

(2) „Fiþi treji“ („autocontrolaþi-vã“, NIV
— n.tr. — v. 13; cf. 4:7; 5:8; 1 Tes. 5:6, 8).
Acest cuvânt, nçphontes, din nçphô („fiþi
cumpãtaþi“), este folosit doar cu sens figu-
rativ în Noul Testament. El înseamnã a fi
eliberat de orice formã de „beþie“ sau exces
mintal ºi spiritual. În loc sã fie controlaþi de
circumstanþele exterioare, credincioºii tre-
buie sã fie conduºi din interior.

(3) „Puneþi-vã toatã nãdejdea“ (1 Pet.
1:13). Viaþa sfântã cere hotãrâre. Speranþa
unui credincios trebuie pusã în mod perfect
(teleiôs, complet sau neschimbãtor) în harul
(cf. v. 10) care vã va fi adus, la arãtarea lui
Isus Hristos (apokalypsei; cf. expresiei iden-
tice din v. 7; de asemenea cf. verbului „gata
sã fie descoperitã“ [apokalyphthçnai] din v.
5). Petru a vorbit deja de patru ori despre
revenirea Mântuitorului ºi despre faza finalã
a mântuirii de la revenirea Lui (v. 5, 7, 9, 13). 

Aceastã pregãtire mintalã intensã sugera-
tã de cele trei îndemnuri din versetul 13 este
necesarã astfel încât creºtinii (4) sã nu se
lase „târâþi în poftele“ (syschçmatizomenoi,
folosit ºi în Rom. 1:21) din trecut (cf. Ef.
2:3), când Îl ignorau pe Dumnezeu (cf. Ef.
4:18). În schimb, ca niºte copii ascultãtori
(lit., „copii ai ascultãrii“) ei trebuie sã-ºi
modeleze caracterul pentru (5) a fi „sfinþi“ în
toatã purtarea lor (1 Pet. 1:15). Modul lor
de viaþã trebuia sã reflecte nu o neºtiinþã
(agnoia) trecutã, ci caracterul sfânt (hagioi)
al Tatãlui lor ceresc care le-a dat naºterea
din nou ºi i-a chemat (cf. „ne-a chemat“ din
2 Pet. 1:3) sã fie ai Lui. Textul din 1 Petru
1:15-16 nu vorbeºte despre cerinþele legale,
ci reprezintã un memento al responsabilitãþii
creºtinului în viaþa sa interioarã ºi în um-
blarea sa exterioarã. Deºi sfinþenia absolutã
nu poate fi obþinutã în aceastã viaþã, toate
domeniile vieþii trebuie sã se afle în procesul
de transformare pentru a deveni complet con-
forme voii perfecte ºi sfinte a lui Dumnezeu.
Citatul din versetul 16 era familiar tuturor

celor care cunoºteau Vechiul Testament
(Lev. 11:44-45; 19:2; 20:7).

2. PREÞUL (1:17-21)
Costul mare al mântuirii — sângele

preþios al Fiului — cere credincioºilor sã
trãiascã în teamã reverenþioasã înaintea lui
Dumnezeu. Motivaþia unei vieþi sfinte este
credinþa care se teme de Dumnezeu ºi care  nu
abordeazã cu neseriozitate ceea ce a fost
cumpãrat cu un preþ atât de mare.

1:17-19. Copiii ascultãtori cunosc natura
sfântã ºi caracterul drept al Celui care judecã
fãrã pãrtinire. Dreptul lor de a-L numi pe
Dumnezeu Tatã duce la ascultarea lor de El
cu fricã. Deci, ei trebuie sã trãiascã conform
standardelor Sale absolute în t impul
pribegiei (cf. „strãini“ din 2:11) lor prin
aceastã lume a eticii de situaþie. „Frica“ este
arãtatã de o conºtiinþã curatã, de o stare de
veghere împotriva ispitei ºi de evitarea
lucrurilor neplãcute lui Dumnezeu. Copiii
ascultãrii trebuie de asemenea sã fie strãini
faþã de felul lor deºert de vieþuire (cf. v. 14)
moºtenit de la pãrinþii lor, pentru cã ei au
fost rãscumpãraþi (elytrôthçte, din lytroô,
„a plãti o rãscumpãrare“) cu sângele (cf. 2:4,
6-7) scump al lui Hristos. Aceastã rãscum-
pãrare este o cumpãrare de pe piaþa pãcatului,
o platã achitatã nu cu argint sau aur care
pier (cf. v. 7), ci cu sângele nepreþuit al
„Mielului“ perfect. Similar cu mieii de jertfã,
care se cerea sã fie fãrã cusur, Hristos a fost
fãrã pãcat, singurul în mãsurã sã fie „Mielul
lui Dumnezeu care ridicã pãcatul lumii“
(Ioan 1:29; cf. Evr. 9:14). 

1:20-21. Aceastã platã pentru pãcat a
fost pregãtitã înainte de întemeierea lumii
ºi a fost „arãtatã“ oamenilor prin întruparea
lui Isus Hristos. (epoca prez. este sfârºitul
vremurilor [v. 20] în timp ce epoca viitoare
este denumitã prin expresia „vremurile de
apoi“ [v. 5].) Numai prin Hristos, pe care
Tatãl L-a înviat (cf. v. 3) ºi cãruia I-a dat
slavã prin înãlþarea Sa la cer (Ioan 17:5; Evr.
1:3) pot oamenii ajunge sã-L cunoascã pe
Dumnezeu ºi sã aibã încredere în El. Ca
rezultat al planului etern al lui Dumnezeu ºi
al preþului foarte mare plãtit pentru pãcat,
credinþa ºi nãdejdea pot sã fie în El. (Cf.
„credinþã“ în 1 Pet. 1:5, 7, 9; ºi „nãdejde“ în
v. 1, 13.)

3. CURÃÞIREA (1:22-2:3)
Viaþa sfântã care trebuie sã fie consecinþa

naºterii din nou este aplicatã acum în trei
domenii. Ascultarea de adevãr purificã ºi

1 Petru 1:17-21
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produce (a) o dragoste sincerã pentru fraþi
(1:2-25), (b) pocãinþã pentru pãcat (2:1) ºi
(c) o dorinþã pentru creºtere spiritualã (2:2).

1:22. Viaþa sfântã cere curãþire. Ascul-
tarea de adevãr are drept rezultat o viaþã
curatã (cf. v. 2b). „Cum îºi va þinea tânãrul
curatã cãrarea? Îndreptându-se dupã Cuvân-
tul Tãu“ (Ps. 119:9). Aºa cum încercãrile
purificã credinþa, ºi ascultarea de Cuvântul
lui Dumnezeu purificã caracterul. Cel care
s-a curãþit trãind conform Cuvântului lui
Dumnezeu a descoperit bucuria ascultãrii.

O viaþã schimbatã trebuie de asemenea sã
fie doveditã prin relaþii schimbate cu ceilalþi
copii ai lui Dumnezeu. O viaþã curatã îi per-
mite omului sã iubeascã într-un mod curat pe
cei care îi împãrtãºesc credinþa. Neprefãcutã
(anypokriton) poate fi tradus ºi „fãrã
ipocrizie“ (în NIV trad. este „sincerã“ —
n.tr.). Toate gândurile ºi sentimentele rele
legate de fraþi ºi de surori în Hristos trebuie
sã fie îndepãrtate, pentru cã urmaºii Sãi
trebuie sã respecte porunca: iubiþi-vã cu
cãldurã unii pe alþii, din toatã inima. Acest
tip de dragoste (agapçsate, din agape) poate
proveni numai dintr-o inimã schimbatã,
numai de la cel a cãrui motivaþie este curatã
ºi numai de la cel care cautã mai mult sã
dãruiascã decât sã primeascã. Aceastã dra-
goste nu trebuie manifestatã superficial, ci
„cu cãldurã“ (ektenôs, „din rãsputeri“ sau
„depunând toate eforturile; cf. ektenç din
1 Pet. 4:8).

1:23-25. Petru le-a amintit din nou citi-
torilor sãi cã au experimentat naºterea din
nou (cf. v. 3): Fiindcã aþi fost nãscuþi din
nou. Acest eveniment supranatural a fãcut
posibilã ascultarea lor de adevãr, purificarea
lor ºi iubirea fraþilor. Aceastã schimbare din
viaþa lor nu va muri, pentru cã a avut loc prin
Cuvântul lui Dumnezeu, care nu poate
putrezi (aphthartou, cuvântul din v. 4 care
caracterizeazã moºtenirea credinciosului) ºi
care este viu ºi… rãmâne în veac. Petru ºi-a
susþinut îndemnul (v. 22) citând din Isaia
40:6-8 (1 Pet. 1:24-25). Tot ce se naºte din
seminþe pieritoare se usucã ºi putrezeºte, dar
Cuvântul lui Dumnezeu rãmâne în veac.
Acest cuvânt nepieritor reprezenta conþinutul
predicilor lui Petru (cf. v. 12). Ascultãtorii lui
au fost influenþaþi de puterea lui de schimbare
a vieþilor, aºa cum este arãtat în 2:1-3.

2:1. Pocãinþa era necesarã: Lepãdaþi.
Apoi Petru a enumerat cinci pãcate în atitu-
dine ºi vorbire care, dacã erau pãstrate în
inimã, ar fi creat bariere între credincioºi.
Rãutate (kakian) se referã la rea voinþã;

vicleºug (dolon) este necinste deliberatã;
prefãcãtorie (hypokriseis) înseamnã si-
mularea evlaviei ºi a dragostei; pizmã
(phthonous) înseamnã nemulþumire plinã de
resentimente; ºi clevetire (katalalias) se
referã la minciuni calomnioase. Nici unul din
aceste pãcate nu îºi au locul în cei care sunt
nãscuþi din nou. În schimb, prin ascultare de
Cuvânt, credincioºii trebuie sã se rupã în mod
decisiv de trecut.

2:2. Petru a vrut ca toþi cititorii sãi sã
doreascã la fel de tare hrana Cuvântului cum
doresc copiii mici laptele. Dupã ce credin-
cioºii au îndepãrtat dorinþele ºi motivaþiile
necurate (v. 1), ei trebuie sã se hrãneascã cu
ceea ce este duhovnicesc, capabil sã producã
o creºtere. (Curat [adolon] se aflã într-un
contrast intenþionat cu „vicleºug“ din v. 1.
Cuvântul lui Dumnezeu nu poate înºela; nici
copiii lui Dumnezeu nu trebuie sã o facã.)
Creºtinii trebuie sã abordeze Cuvântul cu
inimi ºi minþi curate (v. 1), anticipând rezul-
tatele pozitive ºi dorind sã „creascã“ spiri-
tual. Cuvintele spre mântuire aduc aminte
de etapa împlinirii finale a mântuirii despre
care se vorbeºte în 1:5, 7, 9, 13.

2:3. Citând Psalmul 34:8, Petru ºi-a
continuat analogia cu laptele din 1 Petru 2:2
ºi a asemãnat cunoaºterea lor prezentã cu
gustatul hranei. Ei au gustat puþin, experi-
mentând harul lui Dumnezeu prin naºterea
lor din nou ºi ºi-au dat seama într-adevãr cã
bun este Domnul. 

4. PRACTICA (2:4-10)
Apoi Petru a folosit o nouã metaforã în

îndemnul sãu pentru o viaþã sfântã. Cititorii
sãi, dupã ce s-au purificat, sunt pregãtiþi
pentru practicarea sau slujba sfinþirii. Pentru
cã nu mai sunt copii, ei trebuie sã creascã
împreunã, pentru a oferi sacrificii spirituale
ca o „preoþie împãrãteascã“.

2:4. Apropiaþi-vã de El nu se referã la
rãspunsul iniþial al pãcãtosului care vine la
Hristos ca sã fie mântuit. Participiul verbului
(gr.) ºi diateza aratã cã aceastã venire este o
apropiere personalã, obiºnuitã. Este o apro-
piere intimã a comuniunii dintre credincioºi
ºi Domnul lor.

Primul pas în practicarea sfinþeniei este
comuniunea cu Isus Hristos, piatra vie. Aici
Petru a folosit o figurã de stil unicã. În 1:3
el s-a referit la „o nãdejde vie“ ºi în 1:23 la
„Cuvântul… care este viu“, iar în 2:4 el a
spus despre Hristos cã este „piatra vie“. Petru
a dezvoltat ºi a explicat metafora pietrei în
versetele urmãtoare. Aici el a spus cã aceastã

1 Petru 1:22-2:4
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Piatrã este vie. Are viaþã în ea însãºi ºi dã-
ruieºte viaþã altora. Oamenii pot intra într-o
relaþie personalã ºi vie cu „Piatra vie“. Deºi
Hristos a fost o piatrã lepãdatã de oameni,
pentru Dumnezeu ea a fost aleasã (cf. 1:20)
ºi scumpã (cf. 1:19; 2:4, 7). Creºtinii res-
pinºi de lume pot fi încurajaþi ºtiind cã ei
sunt aleºi (1:1) ºi preþioºi (1:18) înaintea lui
Dumnezeu.

2:5. Credincioºii sunt identificaþi cu
Hristos, pentru cã El este Piatra vie, iar ei
sunt pietre vii. Pe mãsurã ce devin tot mai
asemãnãtori cu El, ei sunt zidiþi ca sã fie o
casã duhovniceascã. Isus i-a spus lui Petru:
„pe aceastã piatrã voi zidi Biserica Mea“
(Mat. 16:18). Acum (1 Pet. 2:4-5) Petru L-a
identificat fãrã echivoc pe Hristos cu Piatra
pe care se zideºte Biserica Lui. Pavel a numit
Biserica un „Templu“ (1 Cor. 3:16; Ef. 2:21)
ºi un „lãcaº“ (Ef. 2:2). Credincioºii nu numai
cã formeazã biserica, ci ºi slujesc în ea, fiind
o preoþie sfântã ºi aducând jertfe duhov-
niceºti. Toþi credincioºii sunt preoþi (cf.
1 Pet. 2:9; Evr. 4:16; Apoc. 1:6) ºi nu au
nevoie de alt mijlocitor în afarã de Isus
Hristos pentru a se apropia direct de Dum-
nezeu. Astfel de slujbe preoþeºti cer sfinþenie
(cf. 1 Pet. 1:16, 22). Lãudarea lui Dumnezeu
ºi faptele bune pentru alþii sunt jertfele spiri-
tuale care Îi plac lui Dumnezeu (Evr. 13:15).
Cu toate acestea, fiind „pietre vii“, se pot
aduce ºi pe ei înºiºi ca „o jertfã vie“ (Rom.
12:1), „plãcutã“ lui Dumnezeu, prin Isus
Hristos.

2:6. În versetele 6-8 Petru enumerã
dovezi din Vechiul Testament despre piatra
vie apelând la trei pasaje. Prima lui referinþã
este Isaia 28:16, unde Hristos este piatra
aleasã, scumpã (cf. „scump“ din 1 Pet. 1:19;
2:4) din capul unghiului. O piatrã din capul
unghiului este ca o temelie vizibilã care
consolideazã clãdirea ºi îi conferã stabilitate.
Credincioºii au încredere în Hristos la fel
cum o clãdire depinde de piatra ei unghiularã.
Mai mult, cel ce care se încrede în El nu
va fi dat de ruºine. Dubla negaþie din greacã
ou mç folositã aici la modul conjunctiv
subliniazã ideea unui lucru viitor imposibil:
niciodatã un credincios nu va fi dat de ru-
ºine. Deci Petru i-a încurajat pe cititorii sãi
printr-o promisiune scripturalã certã a victo-
riei finale a celor care se încred în Hristos. 

2:7-8. Aceste versete prezintã un con-
trast ascuþit între cei care cred ºi cei care nu
cred. Hristos este „scump“, având o valoare
deplinã, pentru cei care cred. Dar pentru cei
care au lepãdat Piatra vie, pe Hristos (al

doilea citat al lui Petru este din Ps. 118:22),
ea a devenit o piatrã de poticnire din cauza
neascultãrii lor. Acest lucru s-a întâmplat cu
marii preoþi ºi cu fariseii la care s-a referit
Isus când a citat din Psalmul 118:22 (Mat.
21:42; cf. 21:43-46).

Al treilea citat al lui Petru este din Isaia
8:14. Respingerea lui Isus Hristos este fatalã
ºi este legatã de neascultarea de Cuvântul lui
Dumnezeu (1 Pet. 2:8b). A nu „crede“ (a nu
„asculta“, NIV — n.tr.) mesajul Cuvântului
(cf. 4:17) înseamnã a-l respinge; a asculta
mesajul înseamnã a-l crede (cf. ascultarea din
1:14, 22 ºi „veneau la credinþã“ [„ascultau
de credinþã“, NIV — n.tr.] din Fapte 6:7).
Toþi cei care nu-L primesc pe Hristos ca
Mântuitorul lor se vor prezenta într-o zi
înaintea Lui ca Judecãtor. Din cauza pãca-
tului, toþi necredincioºii neascultãtori sunt
rânduiþi sã se poticneascã, lucru care va
duce la condamnarea eternã.

2:9-10. Petru a încheiat aceastã secþiune
de încurajare a scrisorii sale printr-un îndemn
miºcãtor pentru cititorii sãi, sã practice sfin-
þenia. El le-a amintit cã, spre deosebire de
cei neascultãtori, care sunt destinaþi distru-
gerii, ei erau o seminþie aleasã (eklekton; cf.
„aleºii“, eklektois, 1:1). Petru a fãcut din nou
o aluzie la Vechiul Testament, la Isaia 43:20.
„Seminþie aleasã“ („popor ales“ în COR),
expresie care era aplicatã înainte numai
Israelului, era acum folositã ºi pentru evrei
ºi pentru neevrei. Responsabilitatea încre-
dinþatã înainte numai poporului Israel a fost
datã acum, în aceastã epocã a Harului,
Bisericii. Pe muntele Sinai Dumnezeu i-a
spus lui Moise sã spunã poporului: „Îmi
veþi fi o împãrãþie de preoþi ºi un neam sfânt“
(Ex. 19:6). Acum credincioºii din epoca
Bisericii sunt numiþi o preoþie împãrã-
teascã, un neam sfânt, un popor pe care
Dumnezeu ªi l-a câºtigat ca sã fie al Lui.
Petru i-a numit pe creºtini „o preoþie sfântã“
(1 Pet. 2:5) ºi „o preoþie împãrãteascã“ (2:9;
cf. Apoc. 1:6). Cuvintele „un popor pe care
Dumnezeu ªi l-a câºtigat ca sã fie al Lui“
reprezintã o traducere liberã a cuvintelor eis
peripoiçsin, care înseamnã literal „ca sã
obþinã sau sã pãstreze“ (folositã ºi în Evr.
10:39 unde COR trad. „pentru mântuirea“).
Creºtinii sunt un popor deosebit pentru cã
Dumnezeu i-a pãstrat pentru El Însuºi. Deºi
aceste descrieri ale Bisericii sunt similare
celor folosite pentru a prezenta Israelul în
Vechiul Testament, acest lucru nu înseamnã
cã Biserica înlocuieºte Israelul ºi preia
binecuvântãrile naþionale promise Israelului
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(care se vor împlini în mileniu). Petru a
folosit doar termeni similari pentru a pre-
zenta adevãruri similare. Aºa cum Israel a
fost „o preoþie împãrãteascã, un neam sfânt,
un popor pe care Dumnezeu ªi l-a câºtigat
ca sã fie al Lui“, credincioºii de astãzi sunt
aleºi, sunt preoþi, sunt sfinþi ºi îi aparþin lui
Dumnezeu. Similaritatea nu înseamnã identi-
tate.

Scopul lui Dumnezeu în alegerea credin-
cioºilor ca sã fie ai Lui Însuºi este prezentat
de cuvintele: ca sã vestiþi puterile minunate
ale Lui înaintea altora. „Puterile“ poate fi
tradus ºi „calitãþile eminente“, „perfecþiu-
nile“ sau „virtuþile“ (aretos, folosit numai de
patru ori în NT: Fil. 4:8; 1 Pet. 2:9; 2 Pet. 1:3,
5). Credincioºii-preoþi trebuie sã trãiascã
astfel încât calitãþile Tatãlui lor sã fie evi-
dente în vieþile lor. Ei trebuie sã serveascã
drept martori ai gloriei ºi harului lui Dum-
nezeu, care i-a chemat din întuneric la
lumina Sa minunatã. Petru (1 Pet. 2:10) a
explicat acest lucru folosind un citat din
Osea 2:23. „Întuneric“ se referã la timpul
când cititorii sãi erau pãgâni care nu cunoº-
teau mântuirea lui Dumnezeu (cf. Col. 1:13),
când nu erau un popor, când nu primiserã
îndurare. „Lumina Sa minunatã“ îi luminea-
zã acum pe cei din poporul lui Dumnezeu,
pentru cã ei au cãpãtat îndurare. Trãirea
unei vieþi sfinte, prin care poporul lui Dum-
nezeu slujeºte ca o preoþie sfântã ºi împã-
rãteascã aducând sacrificii spirituale ºi ma-
nifestând calitãþile Lui, este reacþia adecvatã
în faþa milei (cf. 1 Pet. 1:3) pe care au pri-
mit-o. 

III. Îndemnaþi la o comportare nouã 
(2:11-3:7)

Cum pot vesti creºtinii, care alcãtuiesc
un popor ce Îi aparþine lui Dumnezeu, cali-
tãþile Lui în faþa altor oameni? În aceastã
secþiune Petru a rãspuns acestei întrebãri
arãtând modalitãþi concrete prin care creºtinii
se pot comporta diferit în faþa lumii, în
calitate de cetãþeni, de sclavi ºi de soþii ºi
soþi. Chiar ºi în familie, conduita lor trebuie
sã fie diferitã.

A. Comportarea nouã înaintea lumii 
(2:11-25)
Lumea la care s-a gândit Petru se referã

la oamenii pe care îi întâlneau cititorii sãi în
fiecare zi în calitatea lor de martori, cetãþeni
ºi sclavi. Petru i-a îndemnat pe creºtini sã

adopte o poziþie fermã împotriva pãcatului,
sã se supunã autoritãþilor legale ºi sã-i îndure
cu rãbdare pe stãpânii aspri. Acest mod de
conduitã îi putea câºtiga pe unii oameni la
credinþã, îi putea reduce la tãcere pe oamenii
nebuni ºi putea aduce laudã lui Dumnezeu.

1. COMPORTAREA CREªTINÃ CA 
MÃRTURIE (2:11-12)
2:11. Petru s-a adresat cititorilor sãi

printr-o expresie cãlduroasã: prea iubiþilor
(agapçtoi). Cei care sunt iubiþi de Dumnezeu
sunt îndemnaþi sã trãiascã ca… strãini
(paroikous, „cei care trãiesc într-un loc care
nu este cãminul lor“, folosit figurativ pentru
creºtini, al cãror cãmin adevãrat este în cer) ºi
cãlãtori (cf. comentariilor despre „strãini“
din 1:1). La fel cum valorile ºi convingerile
lor creºtine sunt respinse de cãtre lume, ei tre-
buie sã trãiascã separaþi de imoralitatea ºi de
poftele firii pãmânteºti care îi înconjoarã.
Verbul sã vã feriþi (apechesthai) înseamnã
literal „a te reþine permanent de la ceva“.
Creºtinii trebuie sã reziste atracþiilor pãcã-
toase ale poftelor lumeºti care se rãzboiesc
cu sufletul (cf. Iac. 4:1), vieþile lor spirituale.
În aceastã bãtãlie spiritualã, o strategie
demonicã este atacarea credincioºilor în
punctele lor cele mai slabe.

2:12. Creºtinii trebuie sã se abþinã de la
satisfacerea dorinþelor pãcãtoase nu numai
pentru bunãstarea lor spiritualã, ci ºi pentru
a pãstra o mãrturie eficientã înaintea necre-
dincioºilor. Îndemnul negativ din versetul 11
este urmat acum de o învãþãturã pozitivã. Un
mod creºtin pozitiv de viaþã este un mijloc
foarte eficient în convingerea lumii cã este
pãcãtoasã (cf. Mat. 5:16). Petru a folosit
cuvântul bunã (kalos) de douã ori în acest
verset, pentru a caracteriza atât „purtarea“
creºtinilor cât ºi faptele lor. O „purtare“ bunã
este compusã din faptele… bune ale
creºtinilor (cf. Mat. 5:16; Ef. 2:10; Tit 3:8;
Iac. 2:18). În faþa privirilor critice ale oame-
nilor defãimãtori ºi a acuzaþiilor lor false,
„faptele bune“ ale credincioºilor pot „slãvi“
pe Dumnezeu ºi îi pot câºtiga pe ceilalþi la
credinþã. Expresia în ziua cercetãrii este
literal „în ziua cercetãrii [Lui]“ (en hçmera
episkopçs; cf. Luca 19:44). Unii cred cã
aceastã „cercetare“ a lui Dumnezeu se referã
la judecata celor rãi, dar probabil cã expresia
se referã la mântuirea lor (i.e., atunci când
Dumnezeu priveºte la ei cu îndurarea Sa ºi
îi aduce la convertire; cf. epeskepsato,
Fapte 15:14). 

1 Petru 2:11-12
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2. COMPORTAREA CREªTINÃ A 
CETÃÞENILOR (2:13-17)
2:13-15. Creºtinii au rãspunderea de a

respecta legile (cf. Rom. 13:1-7; Tit 3:1-2).
Petru i-a îndemnat pe cititorii sãi sã respecte
legile autoritãþilor, sã fie supuºi oricãrei
stãpâniri (ktisei, lit., „creaþie“ sau aici „insti-
tuþie“) omeneºti (anthrôpine, „fãcutã de om,
umanã“). Legile trebuie respectate. Motivul
nu este evitarea pedepsei, ci pentru Domnul.
Pentru a-L onora pe Dumnezeu care a insti-
tuit conducerea umanã, creºtinii trebuie sã
respecte legile fãcute de om cu toatã grija atât
timp cât aceste legi nu intrã în conflict cu
învãþãturile clare ale Scripturii (cf. Fapte
4:19). Scopul general al autoritãþii legale este
sã pedepseascã pe fãcãtorii de rele ºi sã
laude pe cei ce fac bine. Evident, creºtinii
erau defãimaþi ºi acuzaþi de rãu în mod fals,
pentru cã Petru subliniazã faptul cã este
voia lui Dumnezeu (thelçma, un termen care
exprimã rezultatul scopului sau dorinþei
cuiva; cf. „voia lui Dumnezeu“ din 1 Pet.
3:17; 4:2, 19) ca prin purtarea lor ireproºabilã
ei sã „astupe“ gura oamenilor neºtiutori ºi
proºti. Toate cele trei cuvinte greceºti care
sunt traduse prin: „gura oamenilor neºtiutori
ºi proºti“ încep cu litera alfa, la fel ca ºi cele
trei cuvinte greceºti din 1:4 traduse „nestricã-
cioasã ºi neîntinatã, ºi care nu se poate
vesteji“. Se pare cã lui Petru îi plãceau alite-
raþiile!

Aceastã parte a prezentãrii lui Petru i-a
determinat pe mulþi sã creadã cã persecuþia
organizatã prin legile opresive romane nu
începuse încã sau nu ajunsese încã în
provinciile din Asia Micã. Creºtinii se con-
fruntau cu minciunile ºi abuzurile verbale,
nu cu tortura ºi moartea. Creºtinii încã se
mai bucurau de protecþia unui sistem legal
care îi rãsplãtea pe cei care respectau legile.
Deci, cea mai bunã apãrare a unui credincios
în faþa criticilor defãimãtoare era o purtare
bunã.

2:16. Supunerea faþã de autoritatea legal
instituitã nu nega libertatea creºtinã (cf. Gal.
5:1, 18). Legile civile trebuie sã fie respectate
intenþionat, nu de teamã, pentru cã acest lucru
este voia lui Dumnezeu. Libertatea creºtinã
este întotdeauna condiþionatã de responsa-
bilitatea creºtinã (cf. Gal. 5:13) ºi nu trebuie
folositã niciodatã ca o hainã a rãutãþii
(„pentru a masca rãutatea“, NIV — n.tr. —
epikalymna, lit., „vãl“). Creºtinii se bucurã
de adevãrata libertate atunci când Îl ascultã
pe Dumnezeu ºi trãiesc ca niºte robi (douloi,
l i t . , „ s c l a v i “ ; c f . R o m . 6 : 2 2 ) a i l u i

Dumnezeu. Deºi sunt oameni slobozi, ei
trebuie totuºi sã trãiascã ca robi ai lui
Dumnezeu.

2:17. Aceastã secþiune se încheie cu un
rezumat în patru puncte al calitãþii de cetã-
þean a creºtinului. În primul rând, creºtinilor
li se spune: Cinstiþi (timçsate, „onoraþi, pre-
þuiþi, stimaþi“; cf. timçn, „a respecta, a cinsti“
din 3:7) pe toþi oamenii (cf. Rom. 12:10;
13:7). Credincioºii trebuie sã ºtie cã toþi oa-
menii au fost creaþi în mod unic dupã chipul
ºi asemãnarea lui Dumnezeu. În al doilea rând,
creºtinilor li se spune: iubiþi pe fraþi, pe fraþii
ºi surorile lor în Hristos. Membrii familiei
lui Dumnezeu trebuie sã se iubeascã unul pe
celãlalt. În al treilea rând, creºtinii sunt
învãþaþi: temeþi-vã de Dumnezeu. Verbul „a
se teme“ (phobeisthe) nu înseamnã a trãi
terorizat, ci se referã la reverenþã ºi respect,
ceea ce duce la ascultare (cf. phobô din 1 Pet.
1:17, phobou din 3:16 ºi phobon din 2 Cor.
7:11). Nimeni nu-i poate respecta cu adevãrat
pe oameni fãrã aceastã atitudine de reverenþã
faþã de Dumnezeu. În al patrulea rând, cre-
ºtinilor li se spune: daþi cinste împãratului.
„A da cinste“ provine din timaô, verbul
folosit la începutul acestui verset.  Respectul
sau „cinstea“ datoratã tuturor trebuie acor-
datã mai ales celor cãrora Dumnezeu le-a
conferit autoritate (cf. „împãratului“ din 2:13
ºi „dregãtorilor“ din v. 14; cf. Rom. 13:1).

3. COMPORTAREA CREªTINÃ A 
SCLAVILOR (2:18-25)
Instrucþiunile lui Petru pentru sclavi

cuprind douã motive pentru care ei trebuie
sã îndure cu rãbdare nedreptãþile personale.
Primul motiv este favoarea acordatã lor de
cãtre Dumnezeu ºi al doilea motiv este
urmarea cu credincioºie a exemplului lui
Hristos.

2:18. Cuvântul tradus slugilor nu este
cuvântul grecesc obiºnuit pentru sclavi,
douloi (cf. v. 16), ci oiketai, care se referã la
servitorii casei (cf. Luca 16:13; Rom. 14:4 —
trad. „robul“ în COR — n.tr.). Cuvântul tra-
dus fiþi supuse (hypotassomenoi) este un par-
ticipiu nominativ (rom. predicat nominal) care
continuã ideea supunerii din 1 Petru 2:13 prin
imperativul aorist hypotagçte. Acest îndemn
a fost relevant pentru un mare numãr dintre
cititorii iniþiali ai lui Petru. Slujitorii ºi sclavii
reprezentau un procent mare din Biserica Pri-
marã, iar pedepsele ºi suferinþele nedrepte
erau lucruri obiºnuite. Desigur, existau ºi stã-
pâni buni ºi blânzi. Unii stãpâni creºtini se
aflau în aceastã categorie. Cu toate acestea,

1 Petru 2:13-18
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Petru i-a îndemnat pe sclavii creºtini sã aibã
o purtare nouã care le cerea sã se supunã ºi
sã-i respecte chiar ºi pe stãpânii greu de
mulþumit. Cuvântul din greacã este skolios
(lit., curbat“, „îndoit“ sau „care nu este
drept“). Termenul medical „scoliozã“, care
se referã la curbarea coloanei, provine din
acest cuvânt.

2:19-20. Petru a stabilit aici un principiu
care poate fi aplicat oricãrei situaþii în care
existã suferinþe nedrepte. Un lucru plãcut
(lit., „cãci acesta este harul“) pentru care un
credincios sufere rãbdãtor întristare este ca
el sã aibã drept motivaþie cugetul lui,
conºtient de prezenþa lui Dumnezeu. Nu este
nici o falã sã suporþi pedeapsa dacã ai fãcut
rãu. Ai trecere înaintea lui Dumnezeu dacã
te supui cu respect suferinþelor nemeritate
pentru cã aceastã purtare demonstreazã harul
lui Dumnezeu.

2:21-22. Petru ºi-a întemeiat îndemnul
sãu adresat sclavilor pe exemplul lui Hristos
care a îndurat pe nedrept suferinþa. Tradu-
cerea Williams începe aceste versete prin
cuvintele: „Pentru cã aþi fost chemaþi pentru
acest scop“, referindu-se la suferinþa pentru
faptele bune. Creºtinii sunt chemaþi (eklç-
thçte; cf. 1:15; 2:9) sã „calce“ pe urmele lui
Hristos, sã aibã caracterul ºi comportamentul
Lui, pentru cã El a suferit pentru ei.
Cuvântul tradus o pildã (hypogrammon, lit.,
„a scrie dedesubt“) apare numai aici în Noul
Testament ºi se referã la textul sau desenul
pe care trebuia sã le copieze un elev. Petru a
arãtat care a fost exemplul lui Hristos în
versetul 22 citând din Isaia 53:9. Isus n-a
fãcut pãcat nici înainte, nici în timpul sufe-
rinþelor Sale (cf. 2 Cor. 5:21; Evr. 4:15;
1 Ioan 3:5). El a fost complet nevinovat în
fapte ºi în cuvinte: în gura Lui nu s-a gãsit
vicleºug (dolos, cf. 1 Pet. 2:1).

2:23-25. Hristos a fost exemplul perfect
de supunere plinã de rãbdare în faþa sufe-
rinþelor nedrepte. El nu rãspundea cu bat-
jocuri ºi nu ameninþa (cf. Rom. 12:19-20).
Omeneºte vorbind, provocãrile de a se
rãzbuna din timpul arestãrii, procesului ºi
rãstignirii lui Hristos au fost foarte mari. Cu
toate acestea, El a suferit în tãcere, încre-
dinþându-se pe El Însuºi lui Dumnezeu. Petru
a explicat (1 Pet. 2:24) de ce Cel care ar fi
putut sã-ªi distrugã duºmanii cu un singur
cuvânt a îndurat cu rãbdare durerea ºi umi-
linþa crucii. Dumnezeu era drept când a  jude-
cat pãcatele noastre pe care le-a purtat
Fiul Sãu (cf. 2 Cor. 5:21). În greacã cuvin-
tele „pãcatele noastre“ se aflã aproape de

începutul versetului ºi astfel sunt accentuate
prin poziþia lor, iar expresia în trupul Sãu
(„El Însuºi“, NIV — n.tr.) subliniazã partici-
parea personalã a lui Hristos. Datoritã morþii
Sale credincioºii sunt eliberaþi atât de
pedeapsa pãcatului cât ºi de puterea lui ºi pot
trãi pentru El: fiind morþi faþã de pãcate,
sã trãim pentru neprihãnire (cf. Rom. 6:2,
13). Hristos a suferit pentru ca sã fie posibil
pentru creºtini sã-I urmeze exemplul, atât în
suportarea suferinþelor, cât ºi în trãirea nepri-
hãnitã. Petru a fãcut o referinþã generalã la
mântuire: prin rãnile Lui aþi fost vindecaþi
(Is. 53:5). Acest lucru nu se referã la vinde-
carea fizicã pentru cã timpul trecut aratã o
acþiune completã, „vindecarea“ fiind un fapt
împlinit. Suferinþele lui Hristos (lit., „rãni“;
molôpi, „urme lãsat de bici“, se referã la
biciuirea lui Isus) ºi moartea Lui au realizat
„vindecarea“, mântuirea fiecãrui om care se
încrede în El ca Mântuitorul lui.

Pe lângã faptul cã Hristos a dat un exem-
plu ºi a asigurat mântuirea, El dãruieºte cãlã-
uzire ºi protecþie celor care au fost îndepãrtaþi
(eraþi ca niºte oi rãtãcite) de El, dar care
s-au întors la Pãstorul ºi Episcopul (epis-
kopon) sufletelor. Temenii „Pãstorul“ ºi
„Episcopul“ subliniazã faptul cã Hristos îi
cãlãuzeºte ºi îi conduce într-un mod neîntre-
cut pe cei care se încredinþeazã grijii Sale (cf.
Ez. 34:11-16). 

B. Comportarea nouã în familie (3:1-7)
Petru a extins principiile respectãrii ºi

supunerii faþã de autoritate trecând de la sfera
comportãrii creºtine în lume la sfera com-
portãrii creºtine în familie. El i-a îndemnat
pe cititorii sãi sã adopte un mod nou de
comportament ca soþii supuse ºi ca soþi
înþelegãtori.

1. COMPORTAREA CREªTINÃ A 
SOÞIILOR (3:1-6)
3:1-4. Participiul tradus prin fiþi supuse

(hypotassomenai, lit., „a se afla sub autori-
tate“) are forþa unei porunci (cf. 2:18).
Aceastã poruncã este adresatã nevestelor ca
sã se supunã bãrbaþilor lor (cf. Ef. 5:22; Col.
3:18). Porunca nu le cere femeilor sã se sub-
ordoneze bãrbaþilor în general, ci soþiilor lor,
pentru menþinerea ordinii în familie. O soþie
trebuie sã-ºi accepte locul ei în familie, sub
conducerea soþului ei, pe care Dumnezeu l-a
numit capul familiei. Soþiile trebuie sã se
supunã chiar dacã soþii lor sunt necredincioºi
pentru ca ei sã fie câºtigaþi… prin purtarea

1 Petru 2:19-3:4
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nevestelor lor. Puterea traiului curat al unei
femei evlavioase poate înmuia fãrã cuvinte
chiar ºi cea mai împietritã inimã masculinã
(cf. Tit 2:5).

O femeie care câºtigã o astfel de victorie
are un farmec plin de graþie care nu se dato-
reazã purtãrii unei „podoabe“ de afarã, ci
„omului“ ascuns al inimii, în curãþia nepe-
ritoare a unui duh blând ºi liniºtit (cf.
1 Tim. 2:9-11). Aceastã podoabã a spiritului
este de mare preþ înaintea lui Dumnezeu.
Deºi lumea preþuieºte hainele scumpe ºi biju-
teriile de aur, o femeie cu un spirit blând ºi
liniºtit este preþioasã înaintea lui Dumnezeu.
Petru nu a afirmat cã femeile nu trebuie sã
poarte nici o podoabã ºi nici haine frumoase,
ci cã soþiile creºtine nu trebuie sã creadã
cã frumuseþea adevãratã constã în atracþia
exterioarã.

3:5-6. Sfintele femei care erau exemple
în Vechiul Testament sprijinã îndemnul lui
Petru. Puritatea vieþii (v. 2) ºi un spirit supus
(v. 5) au fost întotdeauna sursa durabilã de
frumuseþe ºi de atracþie a femeilor evla-
vioase. Sara este aleasã ca sã fie un exemplu
de femeie care a fost „supusã“ soþului ei. Ea
îl asculta pe Avraam ºi-l numea „domnul
ei“, adicã îl recunoºtea drept conducãtorul ºi
capul familiei lor (Gen. 18:12). La fel ca alte
femei sfinte din trecut, Sara „nãdãjduia“ în
Dumnezeu. Acest mod de comportare le dã
femeilor moºtenirea spiritualã a Sarei:
Fiicele ei v-aþi fãcut voi, dacã faceþi binele
fãrã sã vã temeþi (ptoçsin, „teroare“ —
folosit numai aici în NT) de ceva. Soþiile
care se tem (probabil din cauza neascultãrii
soþilor lor) nu îºi pun toatã încrederea în
Dumnezeu.

2. COMPORTAREA CREªTINÃ A SOÞILOR 
(3:7)
Petru i-a îndemnat pe soþii creºtini sã le

ofere soþiilor lor douã daruri ale dragostei:
înþelegerea ºi respectul.

3:7. Cuvintele (kata gnôsin) traduse cu
înþelepciune (mai lit., „conform cunoaºterii“
sau „cu înþelegere“) aratã cã soþii trebuie sã
înþeleagã ºi sã fie atenþi la nevoile spirituale,
emoþionale ºi fizice ale soþiilor lor. De
asemenea Pavel a dezvoltat tema responsa-
bilitãþii bãrbatului de a-ºi proteja soþia ºi de
a avea grijã de ea, „ca ºi Hristos Biserica“
(Ef. 5:28-30).

De asemenea, Petru le spune soþilor:
purtaþi-vã… cu nevestele voastre, dând
cinste femeii ca unui vas mai slab. „Mai
slab“ (asthenesterô) se referã la slãbiciunea

fizicã sau emoþionalã, nu la inferioritatea
intelectualã, pentru cã soþiile vor moºteni
împreunã cu soþii lor harul vieþii. Dacã
Petru s-a referit aici la soþii creºtini ale cãror
soþii erau creºtine, atunci „harul vieþii“ se
poate referi la mântuire (cf. Rom. 8:17; Ef.
3:6). Dar dacã îndemnul este adresat soþilor
creºtini a cãror soþii erau nemântuite (aºa
cum 1 Pet. 3:1-2 a fost adresat soþiilor care
aveau soþi nemântuiþi), atunci „harul vieþii“ se
referã la împãrtãºirea vieþii fizice. Petru a
adãugat cã soþii care nu-ºi trateazã soþiile  cu
înþelegere ºi respect (timçn, „a onora“; cf.
2:17) nu se pot aºtepta ca rugãciunile lor sã
fie ascultate.

IV. Avertizaþi de noua persecuþie 
(3:8-4:19)

În primele douã capitole Petru s-a referit
la „felurite încercãri“ (1:6), la acuzaþiile
îndreptate spre creºtini cã sunt „fãcãtori de
rele“ (2:12), la oamenii „neºtiutori ºi proºti“
(2:15) ºi la suferinþa „pe nedrept“ (2:19).
Toate aceste persecuþii au reprezentat reacþi-
ile unei societãþi pãgâne împotriva creºtinilor
care-L ascultau credincioºi pe Isus Hristos.

Apoi Petru i-a avertizat cã vor veni în
curând persecuþii ºi suferinþe mai aspre. El
i-a îndemnat pe creºtini sã-ºi pãstreze
conºtiinþele curate atunci când se confruntã
cu nedreptatea pentru a îndura suferinþele
inevitabile având un curaj ca al lui Hristos.

A. Învingerea nedreptãþii (3:8-22)
Petru a folosit exemplul lui Hristos ºi

a lui Noe pentru a ilustra principiul cã în
vremuri de persecuþie reacþia adecvatã în
faþa nedreptãþii va duce la binecuvântare.

1. O COMPORTARE PLINÃ DE 
COMPASIUNE (3:8-12)
3:8-12. Încolo introduce o secþiune nouã,

nu face un rezumat al îndemnurilor anteri-
oare adresate unor grupuri (cf. „încolo“ din
Fil. 3:1; 1 Tes. 4:1). Petru s-a adresat acum
tuturor cititorilor sãi (toþi) ºi le-a prezentat
principii practice pentru trãirea în pace într-o
societate pãgânã ostilã. Textul din 1 Petru
3:8-9 este expunerea Psalmului 34:12-16 de
cãtre Petru, pe care el l-a citat în versetele
urmãtoare (1 Pet. 3:10-12). Petru ºi-a dez-
voltat ideile în jurul celor trei îndemnuri din
psalm.

Cine iubeºte viaþa… sã-ºi înfrâneze
limba de la rãu (3:10). Versetul 8 este o listã

1 Petru 3:5-12
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a caracteristicilor creºtine care ajutã la
înfrânarea limbii de la rãu. Sã fiþi cu aceleaºi
gânduri traduce grecescul homophrones
(trad. „armonie“ în NIV). Creºtinii sunt
îndemnaþi sã „simtã“ (sympatheis) cu alþii,
sã „iubeascã“ ca fraþii (philadelphoi), sã fie
miloºi (eusplanchnoi; cf. splanchna din Fil.
2:2; Filim. 7, 20) ºi smeriþi (tapeinophrones).
Dintre cele cinci caracteristici prezentate în
1 Petru 3:8 numai cuvântul tradus „miloºi“
mai este întâlnit în Noul Testament, ºi acesta
doar încã o datã (Ef. 4:32). Folosirea unicã a
acestor cuvinte subliniazã importanþa acestor
virtuþi creºtine care îi ajutã pe creºtini sã nu
rosteascã cuvinte înºelãtoare (dolon; cf.
1 Pet. 2:1, 22).

Al doilea îndemn, luat din Psalmul
34:14, este prezentat în 1 Petru 3:9: nu
întoarceþi rãu pentru rãu (cf. Rom. 12:17).
Îndeplinirea poruncii sã se depãrteze de rãu
(1 Pet. 3:11) este posibilã prin abþinerea de la
rãzbunare pentru un tratament rãu. Isus ne-a
învãþat aceeaºi lege a dragostei: „Oricui te
loveºte peste obrazul drept, întoarce-i ºi pe
celãlalt“ (Mat. 5:39).

În al treilea rând, în loc de a se rãzbuna,
creºtinii trebuie sã caute pacea (eirençn;
cf. 1 Pet. 1:2; 5:14) ºi s-o urmãreascã (Ps.
34:14). Pacea este obþinutã când creºtinii
„binecuvânteazã“ (1 Pet. 3:9) atunci când
sunt insultaþi. Binecuvântaþi (eulogountes)
înseamnã aici sã vorbeºti bine despre cineva.
Acest cuvânt diferã de cuvântul „ferice“
(makarioi, „favorizat sau privilegiat“ din v.
14; cf. Mat. 5:3-11; în NIV cuvântul este
tradus tot prin „binecuvântat“ — n.tr.). Isus
a spus: „Rugaþi-vã pentru cei ce vã asupresc“
(Mat. 5:44) ºi Pavel a scris: „când suntem
ocãrâþi, binecuvântãm“ (1 Cor. 4:12). Acesta
este modul plin de compasiune prin care
creºtinul urmãreºte pacea. Ca rezultat,
credincioºii „moºtenesc“ binecuvântarea
(1 Pet. 3:9; cf. 1:4; 3:7), cãci ochii Domnului
(v. 12) sunt peste cei neprihãniþi, ºi urechile
Lui iau aminte la rugãciunile lor. „Ochii“
ºi „urechile“ Domnului sunt figuri de stil,
antropomorfisme care Îi conferã lui Dumne-
zeu atribute umane fizice. Aici figurile de stil
subliniazã supravegherea ºi atenþia plinã de
grijã a lui Dumnezeu faþã de nevoile oame-
nilor Sãi (cf. 2:25).

2. O CONªTIINÞÃ CURATÃ (3:13-22)
Persecuþia a avut totuºi loc, în ciuda do-

rinþei credincioºilor de a trãi în pace ºi a
disponibilitãþii lor de a face binele. Petru i-a
încurajat pe cititorii sãi prin faptul cã reacþia

adecvatã în faþa suferinþelor nemeritate
duce la binecuvântãri. El a prezentat principi-
ile în versetele 13-17 ºi exemple în versetele
18-22.

3:13-14. ªi cine vã va face rãu…?
Contextul întrebãrii lui Petru face ca ea sã fie
aproape retoricã. Cu toate cã adversarul, prin
suferinþele fizice sau greutãþile materiale,
produce necazuri celor care sunt plini de
râvnã (zçlôtai, lit., „zeloþi“) pentru bine, el
nu le poate face rãu cu adevãrat celor care
sunt ai lui Hristos. Chiar dacã vor veni sufe-
rinþe, este ferice de creºtini ºi astfel ei nu
trebuie sã se teamã. Cuvântul tradus aici
„ferice“ (makarioi; cf. 4:14) a fost folosit de
Isus (Mat. 5:3-11). A fi „ferice“ în acest con-
text nu înseamnã „a fi încântat“, ci „a fi foarte
privilegiat“. Creºtinii nu trebuie sã se teamã
de ceea ce le pot face oamenii (cf. Mat.
10:28). În consecinþã 1 Petru 3:14 se încheie
cu un citat din Isaia 8:12 care, în context,
face parte dintr-un îndemn de a ne teme de
Dumnezeu, nu de oameni.

3:15. Creºtinii trebuie sã împlineascã
porunca: sfinþiþi în inimile voastre pe
Hristos ca Domn. Alexander MacLaren a
scris: „Numai cel care poate spune: «Domnul
este tãria vieþii mele» poate spune: «De cine
sã mã tem?»“ (Exposition of Holy Scripture,
16:42). Creºtinii trebuie sã-ºi învingã teama,
sfinþindu-L (hagiasate, „a separa de alþii“) pe
Hristos ca Domnul (kyrion) lor. Ca rezultat,
creºtinii trebuie sã fie totdeauna gata
(hetoimoi, „gata, pregãtiþi“; cf. 1:5) sã „rãs-
pundã“ (apologian, „apãrarea“ unui acuzat în
faþa judecãtorului; cf. Fapte 22:1; 25:16) de
nãdejdea lor în Hristos. Aceastã apãrare
verbalã trebuie sã fie conformã cu purtarea
„pusã deoparte“ a creºtinului.

3:16. Mãrturia unui credincios nu trebuie
sã fie fãcutã cu aroganþã, ci cu blândeþe ºi
teamã (cuvintele apar în COR în v. 15).
(„Teamã“ [„Respect în NIV — n.tr.] provine
din phobos, „fricã“, iar „a da cinste“ soþiei [v.
7] este timç, „a cinsti“.) Creºtinii care nu se
tem în faþa persecuþiilor pot mãrturisi cu
respect credinþa lor în Hristos. Ei trebuie
sã-ºi pãstreze un cuget (syneidçsin; cf. 2:19;
3:21) curat (agathçn, „bun“). Petru a fãcut
poate aluzie la dezicerea sa de Hristos, al
cãrei motiv a fost frica, dezicere care nu a
fost nici cu blândeþe, nici cu teamã.

Creºtinii care suferã pe nedrept ºi îºi
pãstreazã o conºtiinþã curatã îi fac de ruºine
pe cei care bârfesc purtarea lor bunã în
Hristos. Petru ºi-a încurajat cititorii încã o
datã prin faptul cã o comportare bunã este

1 Petru 3:13-16
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apãrarea lor cea mai bunã împotriva pe-
depselor nedrepte ºi a persecuþiilor.

3:17. Totuºi, Petru a scos în evidenþã
faptul cã ar putea fi voia lui Dumnezeu ca
ei „sã sufere“ pentru cã au fãcut binele (cf.
1:16; 2:15; 4:16, 19). Acest lucru, aºa cum
le-a spus mai înainte, „este plãcut lui Dum-
nezeu“ (2:20) ºi astfel este mai bine decât a
suferi pentru cã fac rãul (cf. 2:14). Versetul
1 Pet. 3:17 este un rezumat foarte bun al conþi-
nutului textului din 2:15, 19-20.

3:18. În versetele 18-22 Petru a exem-
plificat principiile date în versetele 13-17.
Încã o datã Hristos este exemplul perfect. El
a suferit pentru cã a fãcut binele (2:14). Viaþa
Lui fãrã pãcat a provocat ostilitatea neîndrep-
tãþitã a oamenilor rãi. Cu toate acestea, El
nu s-a temut de oameni, ci S-a încredinþat pe
Sine Însuºi lui Dumnezeu. Hristos a afirmat
rãspicat care Îi era scopul ºi S-a dãruit pe
Sine Însuºi împlinirii lui. El a murit în locul
omenirii, pãstrându-ªi o conºtiinþã curatã (cf.
2:23). Ca rezultat El a primit binecuvântãri
extraordinare ºi recompense prin învierea ºi
înãlþarea Sa în glorie.

J.M.E. Rose a scris cã versetul 18 este
„unul dintre cele mai scurte ºi mai simple,
dar ºi mai bogate rezumate din Noul Testa-
ment, ale semnificaþiei crucii lui Isus“ („The
First Epistle of Peter“, în A Devotional Com-
mentary. Londra: Religious Tract Society,
n.d., p. 151-152). Hristos… a suferit… pen-
tru pãcate (cf. 2:21, 24). Expresia „pentru
pãcate“ (peri hamartiôn) este folositã în
Septuaginta cu privire la jertfa de ispãºire
pentru pãcat. Cu toate acestea, o datã (cf.
Rom. 6:10; Evr. 9:26, 28; 10:10) reprezintã
în mod evident un contrast faþã de jertfele
anuale din Vechiul Testament din Ziua Ispã-
ºirii ºi afirmã faptul cã moartea lui Hristos
este suficientã pentru ispãºirea tuturor
pãcatelor. Caracterul înlocuitor al morþii lui
Hristos este arãtat de expresia Cel nepri-
hãnit, pentru cei nelegiuiþi (dikaios hyper
adikôn). Hristos, „Cel neprihãnit“ (dikaios) a
fost unicul care a îndeplinit condiþiile de a
muri ca înlocuitor (hyper, „pentru“, „în locul“
sau „în schimbul“) al celor „nelegiuiþi“
(adikôn). Scopul divin al morþii jertfitoare a
lui Hristos a fost împãcarea noastrã, ca sã ne
aducã la Dumnezeu.

Petru ºi-a încheiat rezumatul despre
lucrarea rãscumpãrãtoare a lui Hristos refe-
rindu-se la învierea Sa. Deºi Hristos a fost
omorât în trup (sarki, „fire“), El a fost în-
viat în duh. Expresia „în duh“ traduce un
singur cuvânt, pneumati, care se poate referi

la a treia Persoanã a Trinitãþii, spunând cã
este agentul învierii lui Hristos. Sau se poate
referi la duhul uman al lui Hristos spre deo-
sebire de trupul Sãu uman (cf. 1 Pet. 4:6).

3:19-20. Fraza: În care S-a dus sã pro-
povãduiascã duhurilor din închisoare a
fãcut obiectul multor interpretãri. Unii cred
cã Petru s-a referit aici la coborârea Spiritului
lui Hristos în hades, între moartea ºi învierea
Sa, pentru a oferi oamenilor care au trãit
înainte de potop o a doua ºansã de a se mân-
tui. Totuºi, aceastã interpretare nu este susþi-
nutã de Biblie.

Alþii cred cã acest pasaj se referã la
coborârea lui Hristos în Iad dupã rãstignirea
Sa pentru a-ªi proclama victoria în faþa înge-
rilor cãzuþi închiºi, la care se face referire în
2 Petru 2:4-5, punând semnul egalitãþii între
ei ºi „fiii lui Dumnezeu“ despre care a scris
Moise (Gen. 6:1-2). Cu toate cã aceastã inter-
pretare are multe în favoarea ei, contextul
pare sã se refere cel mai probabil la oameni,
nu la îngeri.

„Duhurile“ (pneumasin, un termen folo-
sit de obicei cu referire la fiinþele suprana-
turale, dar folosit cel puþin o datã ºi cu
referire la „duhurile“ umane; cf. Evr. 12:23)
sunt prezentate în 1 Petru 3:20 drept cei care
au fost neascultãtori atunci când îndelunga
rãbdare a lui Dumnezeu era în aºteptare,
în zilele lui Noe, când se fãcea corabia.
Ei s-au rãzvrãtit împotriva mesajului lui
Dumnezeu în timpul celor 120 de ani când
a fost construitã arca. Dumnezeu a declarat cã
nu va tolera la nesfârºit rãutatea oamenilor,
ci cã îºi va prelungi rãbdarea cu numai 120 de
ani (Gen. 6:3). Deoarece întreaga rasã
umanã, cu excepþia lui Noe (Gen. 6:5-9), era
rea, Dumnezeu a hotãrât sã ºteargã omenirea
„de pe faþa pãmântului“. „Duhurile“ acestea
se aflã acum în „închisoare“ aºteptând ju-
decata finalã a lui Dumnezeu de la sfârºitul
vremurilor.

Problema când a predicat Hristos acestor
„duhuri“ rãmâne. Explicaþia lui Petru despre
învierea lui Hristos (3:18) „în duhul“ ne
aduce aminte de faptul cã Hristosul cel preîn-
trupat se afla de fapt în Noe, lucrând prin el,
prin intermediul Duhului Sfânt. Petru (1:11)
s-a referit la „Duhul lui Hristos“ din profeþii
Vechiului Testament. Mai târziu el a spus
despre Noe cã este „propovãduitor al nepri-
hãnirii“ (2 Pet. 2:5). Duhul lui Hristos a
predicat prin Noe oamenilor pãcãtoºi care,
atunci când Petru a scris epistola, erau
„duhuri în închisoare“, în aºteptarea judecãþii
finale.

1 Petru 3:17-20
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Aceastã interpretare se pare cã se
potriveºte cel mai bine structurii generale a
acestei secþiuni (1 Pet. 3:13-23) — pãstrarea
unei conºtiinþe curate în faþa persecuþiei
nedrepte. Noe este prezentat ca exemplu de
om care a fost devotat unui mod de viaþã,
astfel încât sã aibã o conºtiinþã curatã înain-
tea lui Dumnezeu, deºi acest lucru a însemnat
suportarea unor ironii muºcãtoare. Noe nu
s-a temut de oameni, ci a ascultat de Dum-
nezeu ºi a proclamat mesajul Lui. Recom-
pensa lui Noe pentru pãstrarea unei conºtiinþe
curate în mijlocul unor suferinþe nedrepte a
dus la scãparea sa ºi a familiei sale, persoane
care au fost scãpate prin apã, trecând în
siguranþã prin potop.

3:21. Icoana aceasta (ho, pronume
relativ, „apã“ fiind antecedentul) este botezul
(baptisma). Botezul reprezintã o despãrþire
completã de viaþa trecutã. Aºa cum potopul
a ºters de pe faþa pãmântului vechea lume
pãcãtoasã,  botezul ilustreazã separarea omu-
lui de viaþa lui veche pãcãtoasã ºi intrarea sa
într-o viaþã nouã în Hristos. Petru a aplicat
acum cititorilor sãi principiile prezentate în
versetele 13-17 ºi exemplificate în 18-20. El
i-a îndemnat sã aibã curajul de a se devota
acestui nou mod de viaþã printr-o mãrturie
publicã despre Hristos prin botez. Actul
botezului public îi mântuieºte de ispita de
a-ºi sacrifica, pentru a scãpa de persecuþie,
conºtiinþele lor curate. Pentru un creºtin din
primul secol, botezul însemna cã era hotãrât
sã-ºi respecte decizia de a-L urma pe Hristos,
oricare ar fi fost consecinþele.

Botezul nu mântuieºte de pãcat, ci de o
conºtiinþã pãtatã. Este evident faptul cã Petru
a susþinut cã botezul nu era un simplu act
ceremonial de curãþire fizicã, ci (alla, care
aratã un contrast mare) mãrturia (eperôtç-
ma, trad. „apel“ în NASB) unui cuget curat
(syneidçseôs; cf. v. 16) înaintea lui Dumne-
zeu. Botezul este simbolul a ceea ce a avut
deja loc în inima ºi viaþa celui care ºi-a pus
încrederea în Hristos ca Mântuitor (cf. Rom.
6:3-5; Gal. 3:27; Col. 2:12). Pentru a arãta
cu toatã claritatea care este sursa mântuirii,
Petru a adãugat: prin învierea lui Isus
Hristos (cf. 1 Pet. 1:3).

3:22. Menþionarea învierii lui Hristos a
întors gândurile lui Petru la exemplul lui
original, deci el ºi-a încheiat aceastã digre-
siune ºi ºi-a completat prima lui ilustraþie cu
o referire la recompensa ºi binecuvântarea lui
Hristos. Fiind martor la înãlþarea fizicã a lui
Hristos la cer (cf. Mar. 16:9; Luca 24:51;
Fapte 1:6-11), Petru a scris cã Hristos s-a

înãlþat la cer. Aceastã recompensã a credin-
cioºiei lui Hristos este vãzutã prin înãlþarea
Lui deasupra tuturor lucrurilor. El este
întronat la dreapta lui Dumnezeu (cf. Ps.
110:1; Evr. 1:13; 8:1; 10:12; 12:2), scaunul
onoarei supreme, pentru a conduce ºi a
domni asupra întregii creaþiuni (cf. Col. 1:15-
16; 2:14-15).

B. Îndurarea suferinþelor (cap. 4)
Acest capitol este miezul încurajãrilor lui

Petru pentru creºtini de a rãbda. Aici gãsim
instrucþiuni practice bazate pe exemplul lui
Hristos în suportarea suferinþelor. Pentru a
rezista în suferinþe, creºtinii trebuie sã se
înarmeze cu un curaj ca al lui Hristos, sã se
slujeascã unii pe alþii aºa cum a slujit Hristos
ºi sã-I fie devotaþi lui Dumnezeu cu o cre-
dinþã asemenea credinþei lui Hristos. 

1. O ATITUDINE CA A LUI HRISTOS 
(4:1-6)
Pentru ca un creºtin sã-ºi menþinã un

comportament adecvat în timpul suferinþelor,
el trebuie sã aibã o atitudine asemãnãtoare
atitudinii lui Hristos, sã trãiascã în prezent
conform voii lui Dumnezeu, ºtiind cã va trãi
o eternitate în prezenþa Sa.

4:1 Astfel, deci (oun, o conjuncþie de-
ductivã) Petru s-a referit la suferinþele lui
Hristos prezentate în 3:18 ºi a aplicat prin-
cipiile suportãrii cu rãbdare a suferinþelor
nedrepte la situaþia prezentã a cititorilor sãi.
El i-a îndemnat pe credincioºi: înarmaþi-vã
ºi voi cu acelaºi fel de gândire sau atitudine
curajoasã ca a lui Hristos. Cuvântul tradus
„înarmaþi-vã“ (hoplisasthe, folosit numai aici
în NT) se referã la un soldat care îºi îmbracã
armura (cf. Ef. 6:13). Cu aceeaºi hotãrâre ºi
grijã ca a unui soldat care îºi îmbracã armura,
creºtinii trebuie sã adopte aceeaºi „gândire“
(ennoian, lit., „gând“; Evr. 4:12 este singurul
text biblic care mai foloseºte cuvântul) în faþa
persecuþiei, o determinare neclintitã de a face
voia lui Dumnezeu.

Identificarea cu Hristos, înarmarea cu un
mod de a gândi ca al Lui mai înseamnã ºi
împãrtãºirea suferinþelor ºi morþii Sale.
Hristos a pãtimit în trup, iar un credincios
suferã ºi el în trup. Cel care a suferit în acest
mod a sfârºit-o cu pãcatul, adicã identifi-
carea lui Hristos demonstreazã (aºa cum face
ºi botezul) separarea lui de o viaþã pãcãtoasã.
Datoritã morþii lui Hristos „sã nu mai fim
robi ai pãcatului; cãci cine a murit de drept,
este izbãvit de pãcat“ (Rom. 6:6-7). 

1 Petru 3:21-4:2
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4:2. Rezultatul este cã creºtinul care a
adoptat modul de a gândi al lui Hristos s-a
socotit pe el însuºi mort faþã de pãcat. El
trãieºte în vremea care-i mai rãmâne de
trãit în trup nu ascultând de poftele oame-
nilor, ci de voia lui Dumnezeu (cf. 2:15;
3.17; 4:19).

4:3. Creºtinii au fost îndemnaþi sã trã-
iascã în prezent ascultând de voia lui Dum-
nezeu pentru cã obiceiurile vechi erau din
trecut. Folosind un limbaj direct, Petru a
subliniat faptul cã trebuie sã existe o separare
clarã de voia Neamurilor (boulçma tôn
ethnôn, lit., „dorinþa Neamurilor“), de anii
pierduþi în desfrânãri, în pofte, în beþii, în
ospeþe, în chefuri ºi în slujiri idoleºti neîn-
gãduite (cf. Gal. 5:19-21). Acest îndemn a
avut probabil un impact mare asupra creºti-
nilor neevrei care trãiserã înainte în pãcate
grave.

4:4. Creºtinii trebuie sã trãiascã în
prezent în ascultare de voia lui Dumnezeu
pentru cã fostele lor cunoºtinþe sunt acum
persecutorii lor. Oamenii fãrã teamã de Dum-
nezeu sunt într-adevãr surprinºi de vieþile
schimbate ale celor care au fost odinioarã ca
ºi ei. Aceºti oameni se mirã (xenizontai, de
la xenos, „strãin“; cf. v. 12). O viaþã schim-
batã provoacã ostilitatea celor care resping
Evanghelia. În consecinþã ei îi batjocoresc
(blasphçmountes, lit., „blasfemiazã “) pe cre-
dincioºi. 

4:5. Cei care ºi-au petrecut vieþile în
toleranþã faþã de pãcat ºi în idolatrie vor da
într-o zi socotealã (apodôsousin logon, lit.,
„a restitui un cuvânt sau o relatare“; cf. Mat.
12:36; Luca 16:2; Fapte 19:40; Evr. 13:17).
Petru i-a avertizat pe aceºti oameni cã într-o
zi vor sta în faþa Celui ce este gata (i.e., este
dispus) sã judece. Nimeni nu va scãpa de
aceastã judecatã finalã a cuvintelor ºi a
faptelor vieþii sale pãmânteºti, atunci când
Hristos va judeca viii (zôntas) ºi morþii
(nekrous) (cf. Fapte 10:42; Rom. 14:9; 1 Tes.
4.15; 2 Tim. 4:1).

4:6. Cãci tocmai în vederea aceasta,
pentru cã fiecare trebuie sã dea socotealã
înaintea lui Dumnezeu, a fost vestitã Evan-
ghelia ºi celor morþi. Expresia „celor morþi“
a fost interpretatã astfel: (a) cei care sunt
„morþi în pãcat“ din punct de vedere spiri-
tual; (b) cei care au auzit ºi au crezut Evan-
ghelia, dar au murit între timp; (c) cei care
au murit fãrã sã fi auzit sau sã fi crezut Evan-
ghelia. Barclay preferã a treia interpretare,
presupunând cã 3:19 spune cã Hristos a pre-
dicat celor morþi. În consecinþã, el a crezut cã

aici avem „o scurtã privire strãlucitoare
asupra Evangheliei celei de a doua ºanse“.
Aceastã interpretare nu are susþinere scrip-
turalã ºi este contrarã doctrinei creºtine orto-
doxe (cf. v. 5).

În versetul 6 Petru, prin contrast faþã de
versetul 5, ºi-a încurajat cititorii prin faptul
cã mai bine decât sã fie judecaþi pentru
pãcatele lor, cei care au auzit ºi au crezut
Evanghelia lui Isus Hristos au un viitor total
diferit. Pedeapsa pentru pãcatele lor a fost
executatã de Hristos pe cruce. Ultimul efect
pãmântesc al pãcatului este moartea fizicã.
Credincioºii încã mai mor din punct de
vedere fizic; ei sunt judecaþi ca oameni în
trup (cf. suferinþelor „în trup“ din v. 1). Dar
pentru creºtini moartea fizicã nu duce la ju-
decatã, ci la viaþa eternã. Ei „trãiesc“ dupã
Dumnezeu, în duh. Cei care sunt înarmaþi
cu o atitudine asemãnãtoare cu a lui Hristos
vor trãi în prezenþa lui Dumnezeu.

2. O SLUJIRE CA A LUI HRISTOS (4:7-11)
Încurajarea pentru îndurarea suferinþelor

nu provine numai din speranþa credinciosului,
ci ºi din slujirea celorlalþi din trupul lui
Hristos care slujesc asemenea Lui.

4:7. Sfârºitul… este aproape (çngiken,
lit., „se apropie“; aceeaºi formã este folositã
în Iac. 5:8 cu referire la a doua venire a lui
Hristos). Dupã ce i-a menþionat pe creºtinii
care au murit (1 Pet. 4:6), Petru s-a referit la
revenirea iminentã a lui Hristos pentru
Biserica Sa. Timpul scurt care mai rãmâne
constituie o motivaþie de a trãi pentru Isus
Hristos ºi de a-L sluji (v. 2). Drept rezultat,
creºtinii trebuie sã fie înþelepþi (sôphro-
nçsate, lit., „sã aibã o minte sãnãtoasã sau
întreagã“; cf. Mar. 5:15) ºi „sã vegheze“
(nçpsate, lit., „sã fie cumpãtaþi“; cf. 1 Pet.
1:13; 5:8) în vederea rugãciunii (cf. Ef.
6:18). Rugãciunea, care constituie o prio-
ritate în timpul persecuþiei, trebuie sã fie o
comunicare clarã, logicã ºi cumpãtatã cu
Dumnezeu.

4:8-9. Sã aveþi o dragoste (agapçn…
echontes) ferbinte unii pentru alþii. „Fier-
binte“ (ektenç, „întinsã“ sau „încordatã“) este
un cuvânt care era folosit pentru a descrie
muºchii încordaþi ai unui sportiv care se strã-
duia sã câºtige o cursã (cf. ektenôs din 1:22).
Dragostea altruistã a unui creºtin ºi grija lui
pentru alþii trebuie manifestate pânã la
dãruirea cu spirit de sacrificiu pentru binele
altora. Dragostea acopere (kalyptei, lit.,
„ascunde“) o sumedenie de pãcate. Aceastã
dragoste menþinutã cu atâtea sacrificii nu este

1 Petru 4:2-9
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oarbã, ci vede ºi acceptã greºelile altora (cf.
Prov. 10:12; 1 Cor. 13:4-7). Dragostea creº-
tinã poate fi manifestatã prin oferirea de
hranã ºi de adãpost în mod gratuit (primitori
de oaspeþi; philoxenoi, lit., „fiþi prietenoºi
cu strãinii“), fãrã cârtire, celor aflaþi în cãlã-
torie. În vremuri de persecuþie ospitalitatea
era în mod special apreciatã de creºtinii care
erau forþaþi sã plece spre noi regiuni.

4:10. Credincioºii trebuie sã fie conºtiin-
cioºi în exercitarea darurilor lor spirituale.
Darul (charisma) trebuie folosit ca sã slu-
jeascã (diakonountes; cf. diakonos, „dia-
con“) altora. Expresia buni ispravnici (hôs
kaloi oikonomoi) poate fi tradusã „buni
administratori“ (în NIV este trad. „adminis-
traþi cu credincioºie“ — n.tr.). Un „ispravnic“
era omul care avea slujba de administrator al
casei; el nu avea avere proprie, ci administra
bunurile stãpânului sãu conform voii ºi in-
dicaþiilor stãpânului. „Darul“ (charisma)
aparþine harului (charitos) lui Dumnezeu.
Harul Lui este manifestat în Biserica Sa prin
exercitarea de cãtre credincioºi a darurilor lor
spirituale în slujirea reciprocã. Harul Lui este
manifestat în mod felurit, adicã „în multe
forme“ (NASB), variat, bogat în varietate
(poikilçs; cf. 1:16 unde Petru a spus cã încer-
cãrile sunt poikilois, „felurite“).

4:11. Petru a împãrþit slujirea creºtinã în
douã categorii generale: cel care vorbeºte
(lalei) ºi cel care slujeºte (diakonei; cf. v.
10). Aceastã împãrþire se referã la deosebirea
pe care au fãcut conducãtorii lui Dumnezeu
între rolurile din lucrarea creºtinã (Fapte 6:2-
4). Aceste douã funcþii generale ale lucrãrii
creºtine se întrepãtrund de multe ori. Ambele
grupuri acþioneazã în dependenþã de resur-
sele asigurate de harul lui Dumnezeu. Moti-
vul pentru a se baza pe cuvintele (Fapte 7:38;
Rom. 3:2; Evr. 5:12) ºi pe puterea lui Dum-
nezeu este cã Dumnezeu va primi slava prin
Isus Hristos. La menþionarea numelui lui
Hristos, Petru a introdus un cuvânt adecvat
de binecuvântare: a cãruia este slava ºi pu-
terea în vecii vecilor! Amin. (Cf. binecu-
vântãrii similare din 1 Pet. 5:11.) Lauda ºi
meritele lucrãrii creºtine trebuie sã fie întot-
deauna ale lui Hristos.

3. O CREDINÞÃ CA A LUI HRISTOS 
(4:12-19)
Anticipând greutãþile prin care vor trece

credincioºii din Asia Micã, Petru i-a încura-
jat pe cititorii sãi sã îndure suferinþele cu o
credinþã ca a lui Hristos, pentru a fi identifi-
caþi ºi mai târziu cu Hristos ºi a primi o

binecuvântare, ºi sã se încreadã complet în
Dumnezeu.

4:12. Petru ºi-a avertizat cititorii despre
venirea unei perioade de persecuþii mai
intense. El a subliniat încã o datã necesitatea
pregãtirii mintale (cf. 1:13; 4:7): nu vã
miraþi (xenizesthe; „fiþi uimiþi“; cf. v. 4) de
încercarea de foc din mijlocul vostru.
NASB (ºi COR) traduce expresia „încercare
dureroasã“ din NIV (n.tr.) prin: „încercarea
de foc“: Literal se poate traduce: „ceea ce
arde printre voi“. Verbul pyrôsei provine din
pyroô, „arde“. Sensul poate fi metaforic ca ºi
în versetul 1:7 unde contextul este similar.
Dar versetul poate fi aplicat foarte bine ºi
realitãþii istorice a persecuþiei din timpul lui
Nero. Creºtinii au fost învinovãþiþi de
incendierea Romei. Unii au fost acoperiþi cu
smoalã ºi folosiþi ca torþe pentru iluminarea
grãdinilor imperiale. Poate cã Petru a crezut
cã autoritãþile provinciale vor urma exemplul
împãratului lor ºi îi vor arde pe creºtinii din
Asia Micã. O astfel de persecuþie nu trebuie
sã-i ia pe creºtini prin surprindere, ca ceva
ciudat (xenou) ce a venit peste ei.

4:13. Dimpotrivã, bucuraþi-vã, întru-
cât aveþi parte (koinôneite, din koinôneô,
„a împãrtãºi“; substantivele înrudite sunt
koinônia, „comuniune, împãrtãºire sau relaþie
apropiatã“ ºi koinônos, „pãrtaº“; cf. 5:1).
Suferinþele pentru Hristos îi identificã ºi mai
mult pe creºtini cu Hristos. A avea parte de
patimile lui Hristos duce (a) la bucurie cu
Hristos (sã vã bucuraþi; cf. 1:6); (b) la
comuniune cu El (Fil. 3:10); (c) la glorifi-
carea împreunã cu El (Rom. 8:17) ºi (d) la
domnia împreunã cu El (2 Tim. 2:12). Noul
Testament afirmã clar cã cei care iau parte
la suferinþele lui Hristos vor lua parte ºi la
gloria Lui la arãtarea (apokalypsei; cf. 1 Pet.
1:7; 5:1) ei. Petru a prezentat acest adevãr ca
un motiv de speranþã pentru viitor ºi de
bucurie pentru prezent în timpul trecerii prin
persecuþii.

4:14. Petru s-a referit iarãºi la învãþãtura
lui Isus (Mat. 5:11). Dacã creºtinii sunt
batjocoriþi (cf. 1 Pet. 3:9) pentru Numele
lui Hristos, ei trebuie sã se considere ferice
(makarioi; cf. 3:14). Toate suferinþele pentru
numele lui Hristos reprezintã un privilegiu,
nu o pedeapsã. Duhul slavei, Duhul lui
Dumnezeu (cf. Is. 11:2; Mat. 3:16) se referã
la prezenþa interioarã a Duhului Sfânt în cei
care sunt identificaþi cu „Numele lui Hristos“
ºi astfel suferã persecuþii (cf. 1 Pet. 4:16).

4:15. Petru a subliniat adevãrul cã
persecuþia nu era o scuzã pentru nelegiuire.

1 Petru 4:10-15
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Creºtinii nu trebuie sã se rãzbune (3:9).
Violenþa fizicã nu trebuie întâmpinatã prin
crimã. Confiscarea proprietãþii nu trebuie
compensatã prin furt. Oricare ar fi fost încer-
cãrile, creºtinii nu trebuie sã facã nimic care
sã justifice pedepsirea lor ca infractori (cf.
2:19; 3:17). Creºtinul nu trebuie sã sufere
ca ucigaº sau ca hoþ sau ca fãcãtor de rele
sau ca unul care se amestecã în treburile
altuia. Chiar ºi amestecarea în problemele
altora este nepotrivitã pentru creºtini (cf.
1 Tim. 5:13).

4:16. Dacã cineva sufere pentru cã este
creºtin, nu un infractor, acest lucru nu este
o ruºine. Dimpotrivã, numele acesta trebuie
sã fie o sursã de laudã pentru Dumnezeu
pentru cã îl identificã pe purtãtorul lui cu
binecuvântãrile mântuirii (cf. v. 11). Ter-
menul „creºtin“ (christianos) apare numai
de trei ori în Biblie (aici ºi în Fapte 11:26;
26:28). Poate cã a fost folosit ca o insultã
de cãtre necredincioºi. 

4:17-18. Petru a considerat persecuþiile
ºi suferinþele încercãri care dezvoltã ºi
demonstreazã credinþa (1:6-7), dacã reacþia
în faþa lor este conformã voii lui Dumnezeu
(3:17). Acum el a adãugat cã Dumnezeu
permite persecuþiile ca judecãþi disciplinare
pentru curãþirea vieþilor celor din casa lui
Dumnezeu. Dacã ei au nevoie de judecãþile
pãmânteºti disciplinare (dacã începe cu noi,
o condiþie de primã categorie care presupune
cã premisa este adevãratã), cel ce nu ascultã
de Evanghelia lui Dumnezeu (cf. 2:7), cel
nelegiuit ºi cel pãcãtos, nu va merita cu atât
mai mult pedeapsa judecãþii eterne? Petru a
citat traducerea din Septuaginta a versetului
din Proverbele 11:31: dacã cel neprihãnit
scapã cu greu, pentru a sublinia cerinþele
disciplinare ale lui Dumnezeu pentru copiii
Lui. Vicisitudinile vieþii fac parte din grija
permanentã a lui Dumnezeu, deºi din per-
spectiva umanã disciplina este întotdeauna
„grea“. Petru nu susþine cã mântuirea este
câºtigatã prin încercãrile personale sau prin
fapte, ci doar faptul cã cei care sunt mântuiþi
nu sunt scutiþi de judecãþile disciplinare
temporale care reprezintã consecinþele pã-
catului. Scriitorul Epistolei cãtre Evrei
susþine aceeaºi idee ca Petru: „Suferiþi
pedeapsa: Dumnezeu Se poartã cu voi ca ºi
cu niºte fii“ (Evr. 12:7).

4:19. Credincioºii pot fi siguri cã au
fost chemaþi sã „sufere“ dupã voia lui
Dumnezeu (cf. 2:15; 3:17; 4:2) dacã, în caz
cã nu au comis nici o infracþiune, ei suferã
numai pentru cã poartã numele lui Hristos.

Petru i-a încurajat pe sfinþii care sufereau sã
îndure suferinþele prin exercitarea unei cre-
dinþe ca a lui Hristos. La fel cum Hristos S-a
încredinþat Tatãlui care judecã cu dreptate
(2:23), ºi credincioºii trebuie sã-ºi încredin-
þeze (paratithesthôsan, un termen contabil,
„a depune sau a încredinþa“) sufletele (psy-
chas autôn, „sufletele lor) credinciosului
Ziditor, ºi sã facã ce este bine (cf. 2:15, 20).

V. Însãrcinaþi cu noi responsabilitãþi 
(5:1-11)

În ultimul capitol Petru a vorbit despre
noile responsabilitãþi din bisericã în lumina
vremurilor grele. El i-a îndemnat pe prezbi-
teri sã pãstoreascã poporul, pe tineri sã se
supunã prezbiterilor ºi pe toþi sã rãmânã
neclintiþi în credinþã. 

A. Prezbiterii trebuie sã pãstoreascã 
(5:1-4)
Sarcina încredinþatã de Petru prezbiteri-

lor a fost datã în trei perechi de îndemnuri
negative ºi pozitive. Îndemnurile reflectã
scrierile lui Ezechiel (34:1-16) în care pãs-
torii falºi au fost prezentaþi prin contrast faþã
de Pãstorul Adevãrat.

5:1. Petru, vorbind cu presbiterii (pres-
byterous; cf. Fapte 11:30; 20:17), a folosit un
cuvânt care l-a identificat ºi pe el cu unul care
are aceeaºi slujbã (sympresbyteros, „tovarãº-
prezbiter“). Ca prezbiter, Petru vorbea din
experienþã. Cu toate acestea, autoritatea lui
Petru provenea din faptul cã el era un apostol
(1 Pet. 1:1) ºi un martor (martys; cf. Fapte
3:15; 10:39) al patimilor lui Hristos. Petru
s-a mai referit la sine însuºi prin cuvintele:
pãrtaº (koinônos; cf. 1 Pet. 4:13) al slavei
care va fi descoperitã. Petru a scos în evi-
denþã cu puþin înainte faptul cã cei care au
parte de suferinþele lui Hristos vor avea parte
ºi de gloria Lui (cf. 4:13). Petru s-a identifi-
cat încã o datã cu destinatarii epistolei sale
referindu-se la propriile lui suferinþe pentru
numele lui Hristos (Fapte 5:40).

5:2. Porunca: Pãstoriþi turma a fost
datã ºi de Isus lui Petru (Ioan 21:16). Cuvân-
tul poimanate înseamnã „a îngriji“. Pe lângã
hrãnire, el se referã la grijã, conducere,
cãlãuzire ºi protecþie, toate îndatoririle ºi
responsabilitãþile unui pãstor faþã de turma
lui. Participiul „supraveghind“ (NIV ºi GBV,
dar nu apare în COR — n.tr. — episko-
pountes) este legat de substantivul „supra-
veghetor“ (episkopos, folosit de alte cinci ori:
Fil. 1:1; 1 Tim. 3:1-2; Tit 1:7; 1 Pet. 2:25).

1 Petru 4:16-5:2
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„Supraveghetor“ se pare cã este interschim-
babil cu „prezbiter“ ºi ambele cuvinte au
conotaþia unei protecþii spirituale ºi fizice.
(Cuvântul „supraveghind“ nu apare în unele
ms. gr.)

Petru, prin îndemnurile contrastante a
prezentat atât motivaþia cât ºi modul lucrãrii.
Motivaþia unui prezbiter trebuie sã fie dorinþa
lui, nu o constrângere exterioarã: nu de silã,
ci de bunã voie. Presiunile sociale ºi finan-
ciare nu trebuie considerate motivaþii curate
pentru îndeplinirea voii lui Dumnezeu ºi
slujirea Lui cu dorinþã ºi pasiune: nu pentru
un câºtig mârºav, ci cu lepãdare de sine
(cf. 1 Tim. 3:8; Tit 1:7, 11). Pãstorii care
slujesc cu motivaþii false au grijã numai de
ei ºi devoreazã turma (Ez. 34:2-3).

5:3. Cuvântul tradus aþi stãpâni peste
(katakyrieuontes) conþine ideea de dominaþie,
aºa cum îl dominã un om puternic pe un om
slab (cf. Mat. 20:25; Mar. 10:42; Fapte
19:16). Ezechiel i-a acuzat pe pãstorii falºi:
„le [oile] stãpâniþi cu asuprire ºi cu asprime!
Astfel ele s-au risipit, pentru cã n-aveau
pãstor“ (Ez. 34:4-5). Petru i-a îndemnat pe
prezbiteri sã fie pilde (typoi, „exemple sau
modele“), sã slujeascã drept modele pe care
sã le urmeze oamenii. Nu aveau voie sã
stãpâneascã cu forþã peste ei, ci sã-i conducã
prin exemplul lor de caracter creºtin matur.

5:4. Hristos, Pãstorul cel mare (archi-
poimenos), este „Pãstorul Adevãrat“ (Ez.
34:11-16), „Pãstorul cel bun“ (Ioan 10:11,
14) ºi „Marele Pãstor“ (Evr. 13:20). Când
Hristos se va întoarce, pãstorii care au slujit
credincios sub conducerea Lui vor avea parte
de gloria Lui (1 Pet. 5:1) ºi vor primi cununi
care nu se vor vesteji.

B. Tinerii trebuie sã se supunã (5:5-7)
Petru ºi-a îndreptat acum atenþia de la

pãstori la oi. Conducãtorii buni meritã urmaºi
buni. Cei care sunt conduºi au rãspunderea de
a fi supuºi oamenilor ºi lui Dumnezeu. 

5:5. Tinerilor, fiþi supuºi (hypotagçte;
cf. 3:1) celor bãtrâni. Conducãtorii bisericii
erau de obicei oameni mai în vârstã. Membrii
mai tineri trebuiau sã se supunã de bunã voie
autoritãþii celor cãrora li s-a încredinþat
responsabilitatea conducerii. Petru i-a îndem-
nat ºi pe tineri ºi pe bãtrâni sã fie împodobiþi
(enkombôsasthe, „îmbrãcaþi-vã sau legaþi de
voi“; un enkombôma era ºorþul unui sclav)
cu smerenie. Adevãrata smerenie este o
îmbrãcãminte foarte atrãgãtoare (cf. 3:8).
Petru a fãcut probabil aluzie la înfãºurarea lui
Hristos cu prosopul ºi i-a învãþat pe ucenici

cã smerenia este condiþia slujirii, iar slujirea
este practica smereniei (Ioan 13:4-15).

Petru a citat Proverbele 3:34 pentru a
sublinia atitudinea diferitã a lui Dumnezeu
faþã de cel mândru ºi faþã de cel smerit.
„Dumnezeu stã („se opune“) împotriva
celor mândri, dar celor smeriþi le dã har.“

5:6-7. Cunoaºterea atitudinii lui Dum-
nezeu trebuie sã-i determine pe creºtini nu
numai sã se supunã unii altora, ci ºi sã se
supunã de bunã voie conducerii suverane a
lui Dumnezeu. Porunca smeriþi-vã (tapeinô-
thçte) poate fi tradusã prin „permiteþi sã fiþi
smeriþi“. Cei care sufereau persecuþia pentru
numele lui Hristos au fost încurajaþi de faptul
cã mâna tare care a permis suferinþa lor îi va
„înãlþa“ (hypsôsç; cf. Iac. 4:10).

Apoi Petru s-a referit la cuvintele clasice
ale încurajãrii creºtine din Predica de pe
Munte (Mat. 6:25-32), în timp ce a citat
Psalmul 55:22: „Încredinþeazã-þi soarta în
mâna Domnului ºi El te va sprijini.“ Toate
îngrijorãrile unui credincios pot fi „aruncate“
asupra Lui. Hristos ne susþine pentru cã se
îngrijeºte de noi. Încrederea creºtinului se
bazeazã pe adevãrul cã Hristos este preocupat
de binele lui. 

C. Toþi trebuie sã fie statornici (5:8-11)
Deºi credincioºii trebuie sã-ºi punã

încrederea în Dumnezeu, ei nu trebuie sã
trãiascã nepãsãtori. Creºtinii aflaþi în con-
flicte trebuie sã fie atenþi ºi sã fie transformaþi
în oameni tari ºi neclintiþi de cãtre Hristos
Însuºi.

5:8. Fiþi treji (nçpsate; cf. 1:13; 4:7) ºi
vegheaþi (grçgorçsate; cf. 1 Tes. 5:6, 10).
Creºtinii trebuie sã vegheze permanent pentru
cã potrivnicul (antidikos, „adversar“),
diavolul (diabolos, „defãimãtorul“) este
întotdeauna activ, urmãrind sã foloseascã
orice ocazie pentru a lansa un atac miºelesc.
Acest verset poate fi o aluzie voalatã la
ororile persecuþiei din timpul lui Nero, când
creºtinii erau sfâºiaþi ºi devoraþi de lei în
Coloseumul din Roma. Satan urmãrea acelaºi
lucru pe plan spiritual, sã distrugã mãrturiile
creºtinilor.

5:9. Creºtinii pot ºi trebuie sã se împo-
triveascã Diavolului. Împotriviþi-vã (anti-
stçte) înseamnã „rezistaþi“, „þineþi piept“ ºi
este folosit ºi în Iacov 4:7 (cf. antidikos,
„potrivnicul“ din 1 Pet. 5:8). Este un termen
defensiv, nu ofensiv. Creºtinii îi pot rezista
Diavolului numai dacã depind în mod com-
plet de Hristos, tari în credinþã (cf. v. 12;
Col. 2:5). De asemenea, Petru i-a încurajat pe

1 Petru 5:3-9
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cititorii sãi amintindu-le cã nu sunt singurii
care suferã. Cunoaºterea faptului cã ºi alþi
creºtini, fraþii voºtri în lume, sufereau va
întãri hotãrârea lor de a rãmâne neclintiþi.

5:10. Petru ºi-a încurajat cititorii sã
îndure suferinþele astfel încât harul lui Dum-
nezeu sã se manifeste în vieþile lor. Acum,
încheind prin cuvinte de binecuvântare, el i-a
încredinþat Dumnezeului oricãrui har (cf.
4:10). Binecuvântarea rezumã mesajul sãu de
încurajare. Suferinþele creºtinilor vor dura
puþinã vreme, în timp ce slava lui Hristos,
la care sunt „chemaþi“, va fi veºnicã (cf.
Rom. 8:17-18; 2 Cor. 4:16-18). (Aici apare
pentru ultima datã cuvântul „slavã“, folosit
de Petru de opt ori în aceastã epistolã: 1 Pet.
1:7, 11, 21, 24; 2:20; 4:14; 5:1, 10). Dum-
nezeu Însuºi îi va desãvârºi, îi va întãri
(stçrixei; cf. 2 Tes. 2:17), le va da putere
(sthenôsei, folosit numai aici în NT) ºi îi va
face neclintiþi (themeliosei, „bine înteme-
iaþi“; cf. Ef. 3:17; Col. 1:23).

5:11. A Lui sã fie slava ºi puterea
(kratos, „tãrie“) în vecii vecilor! Amin. În
aceastã binecuvântare, similarã cu cea din
4:11, Petru L-a lãudat pe Hristos care are
toatã puterea pentru totdeauna (cf. Rom.
11:36; 1 Tim. 6:16). Cu siguranþã cã El are
puterea de a-i întãri pe ai Sãi care trec prin
persecuþii.

VI. Încheiere (5:12-14)

5:12. Aºa cum a procedat des Pavel la
încheierea epistolelor sale, Petru a scris
probabil aceste ultime versete cu mâna sa.
Sila a fost secretarul lui (am scris aceste
puþine rânduri prin Silvan) ºi a dus per-
sonal epistola bisericilor din Asia Micã de-a
lungul traseului menþionat în 1:1. Probabil cã
Silvan este una ºi aceeaºi persoanã cu Sila,
cel care l-a însoþit pe Pavel în a doua sa cãlã-
torie misionarã (Fapte 15:40). Prin cuvintele
vã sfãtuiesc (parakalôn, „vã îndemn, vã
chem“; cf. 1 Pet. 5:1) ºi vã adeveresc (epi-
martyrôn; „a aduce mãrturie“), Petru a
prezentat succint scopul epistolei sale. El a
scris ca sã-i sfãtuiascã ºi sã-i încurajeze pe
creºtini sã reziste în faþa persecuþiilor pentru
ca adevãratul har al lui Dumnezeu (cf.
1:13; 4:10) sã se manifeste în faþa lumii
necredincioase. Ei trebuia sã rãmânã „ali-
piþi“ de harul Sãu (cf. 5:9).

5:13. Unii cercetãtori cred cã Biserica
(„Cea“, NIV ºi „cea-împreunã aleasã“, GBV
— n.tr.) aleasã… care este în Babilon se
referã la soþia lui Petru (cf. 1 Cor. 9:5). Cu

toate acestea, deoarece Petru a scris biseri-
cilor ºi a adãugat cuvintele cu voi, probabil
cã Petru s-a referit la Bisericã (care este
substantivul feminin ekklçsia). Dacã este
aºa, Petru a trimis salutãri din biserica din
„Babilon“, bisericilor din Asia Micã. Con-
form dovezilor istorice, Petru se afla în Roma
în ultimii sãi ani de viaþã. „Babilon“ poate
reprezenta aici o referire mascatã la Roma,
pentru a feri atât biserica din Roma cât ºi pe
Petru de persecuþia din timpul lui Nero.
(Totuºi, alþii cred cã el a scris din Babilonul
literal, oraºul de pe râul Eufrat.) Salutãrile
mai erau trimise ºi de fiul în credinþã a lui
Petru, Marcu. Pavel (Col. 4:10) spune cã
Ioan Marcu se afla în Roma într-o perioadã
anterioarã. În consecinþã, mulþi sunt de acord
cã Ioan Marcu, vãrul lui Barnaba, se afla în
Roma în timpul scrierii epistolei 1 Petru.
Acest lucru susþine concepþia cã „Babilon“ se
referã aici la Roma.

5:14. Numãrul referirilor din Noul Testa-
ment la sãrutare aratã cã aceasta era un semn
obiºnuit al comuniunii ºi dragostei creºtine
(cf. Rom. 16:16; 1 Cor. 16:20; 2 Cor. 13:12;
1 Tes. 5:26).

Petru a încheiat aºa cum a început (1 Pet.
1:2), încurajându-i pe creºtinii aflaþi în
mijlocul persecuþiilor prin rugãciunea pentru
pacea (eirçnç) care este din abundenþã la
dispoziþia celor care sunt în Hristos, Domnul
Pãcii.
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INTRODUCERE

Epistola aceasta poate fi numitã „Con-
flictul credinciosului în zilele din urmã“.
Apostolul a deschis ºi a încheiat 2 Petru cu
tema victoriei. Dar în cuprinsul epistolei el
s-a ocupat în principal despre cum trebuie sã
trãim când suntem înconjuraþi de problemele
ºi perplexitãþile vieþii din zilele din urmã.
Dupã ce a descris un peisaj (2:1-3:10) plin
de învãþãtori falºi, îngeri cãzuþi, imoralitate
crasã ºi batjocoritori obraznici, Petru ºi-a
instruit cititorii sã aibã „o purtare sfântã ºi
evlavioasã, aºteptând ºi grãbind venirea zilei
lui Dumnezeu“ (2 Pet. 3:11-12). Trãirea unei
vieþi de credinþã în vremuri dificile, aceasta
este lecþia pe care a dorit Petru sã o înveþe
credincioºii prin aceastã epistolã dinamicã.

Autorul ºi canonicitatea. Timp de peste
ºaptesprezece secole aceastã scurtã, dar pene-
trantã epistolã a rezistat atacurilor cercetãto-
rilor sceptici care au negat cã a fost scrisã de
cãtre Petru. În primul verset apare numele lui
Simon Petru care a fãcut parte, împreunã cu
Iacov ºi cu Ioan, din singurul grup de martori
ai transfigurãrii lui Hristos (1:17-18; cf.
Mar. 9:2-7). Acest Petru, care a scris anterior
Epistola 1 Petru (1 Pet. 1:1), se adreseazã
acum aceloraºi cititori (2 Pet. 3:1). El a fost
socotit unul dintre cei doisprezece apostoli
(1:1; 3:2) ºi l-a cunoscut pe apostolul Pavel,
„iubitul nostru frate“ (3:15). Petru a aflat
despre felul în care va muri de la Domnul
sãu atunci când s-au plimbat pe þãrmul Mãrii
Galileii (1:14; cf. Ioan 21:18). Cu toate
acestea, împotriva acestor dovezi interne,
foarte devreme, chiar din secolul al treilea,
Origen (care a murit cca. în 253) a observat
cã existã anumite dubii cu privire la adevãra-
ta identitate a autorului Epistolei 2 Petru.

În secolul al patrulea, marele istoric al
Bisericii, Eusebius (260?–340?) a trecut
2 Petru, alãturi de 2 ºi 3 Ioan ºi de Iacov în
lista cãrþilor antilegomene, cãrþi a cãror
canonicitate era disputatã. Eusebius a afirmat

cã nu exista o lungã tradiþie a Bisericii în
susþinerea acceptãrii Epistolei 2 Petru.

Jerome (346–420) a inclus 2 Petru în
bine cunoscuta lui traducere a Bibliei în
limba latinã, Vulgata. Deºi Jerome a acceptat
canonicitatea cãrþii, el a afirmat cã mulþi
puneau la îndoialã faptul cã Petru a scris-o
din cauza diferenþelor notabile de stil dintre
1 ºi 2 Petru.

De-a lungul secolelor cercetãtorii au
adãugat ºi alte argumente. Unii au încercat sã
identifice 2 Petru cu scrierile apocrife sau cu
cele care avea pseudo-autori care afirmau cã
sunt scrise de apostoli (i.e., Apocalipsa lui
Petru, Evanghelia lui Petru ºi Faptele lui
Petru). Marea asemãnare dintre 2 Petru ºi
Iuda i-a determinat pe unii sã punã la îndoialã
paternitatea petrinã a cãrþii.

Alþii au arãtat cã menþionarea scrierilor
lui Pavel (3:16) ºi problemele ridicate de
învãþãtorii mincinoºi (mai ales cele despre
întârzierea revenirii Domnului [3:4]),
înseamnã cã epistola a fost scrisã mai târziu
de un autor din secolul al doilea, deci la mult
timp dupã moartea lui Petru. Drept rezultat al
acestui argument ºi a altora asemãnãtoare, cei
mai mulþi dintre cercetãtorii neconservatori
au respins paternitatea apostolicã a Epistolei
2 Petru.

Cu toate acestea, deºi concepþiile moder-
ne sunt opuse acceptãrii poziþiei tradiþionale,
nici una dintre aceste probleme nu este in-
surmontabilã ºi toate argumentele pot fi
infirmate.

Dovezi externe. Literatura Bisericii din
secolul al doilea nu include referinþe directe
la 2 Petru. În consecinþã, criticii au afirmat
cã 2 Petru are cele mai puþine atestãri externe
dintre toate cãrþile Noului Testament. Cu
toate acestea, tãcerea nu este un argument
nici în favoarea, nici împotriva autoritãþii
petrine. Epistola este scurtã ºi probabil cã nu
a fost foarte rãspânditã. Acceptarea ei a putut
fi un proces mai lung din cauza suspiciunilor
Bisericii Primare faþã de epistolele care
purtau numele apostolilor. Larga rãspândire
a scrierilor false timpurii este subliniatã de
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îndemnul lui Pavel de a fi atenþi la epistolele
false (2 Tes. 2:2). De asemenea, pentru cã
Epistola 2 Petru a fost scrisã cu puþin timp
înainte de moartea autorului, el nu a mai trãit
suficient de mult pentru a valida autentici-
tatea ei. Cu toate acestea, tãcerea autorilor
din secolul al doilea nu este un indiciu cã
Biserica nu a acceptat 2 Petru.

În al treilea secol trei oameni s-au referit
direct la autoritatea petrinã a Epistolei
2 Petru. Metodius din Olimp, martirizat în
timpul persecuþiei din vremea lui Diocleþian,
a citat 2 Petru 3:8 în sprijinul argumentelor
sale din De Resurrectione. El a afirmat clar
cã apostolul Petru este autorul. Firmilian, un
episcop din Cezarea Capadocia, s-a referit la
denunþarea de cãtre apostolul Petru a învãþã-
torilor mincinoºi. Prima epistolã a lui Petru
nu se referã la învãþãtorii mincinoºi, dar
2 Petru se ocupã de subiect într-un capitol
întreg. Astfel Firmilian ar putea afirma cã
Petru a scris 2 Petru. În cele din urmã,
Origen, deºi aratã cã existã o tendinþã de a
pune la îndoialã epistola, din conþinutul
scrierilor sale ºi din frecventele referiri la
acest lucru se pare cã a acceptat 2 Petru ca
epistolã canonicã. Deºi prima afirmaþie care
pune la îndoialã paternitatea petrinã a fost
fãcutã în secolul al treilea, atât Metodius cât
ºi Firmilian au afirmat cã 2 Petru este o
scriere autenticã, iar Origen, cel mai proba-
bil, a avut aceeaºi concepþie.

În secolul al patrulea paternitatea petrinã
a fost afirmatã în mod convingãtor. Doi din-
tre marii teologi ai Bisericii Primare, Atanasie
ºi Augustin, au considerat 2 Petru o scriere
canonicã. Conciliul din Laodicea (372 d.Hr.)
a inclus epistola în canonul Scripturii. Jerome
a introdus 2 Petru în traducerea sa în latinã
Vulgata (ca. 404 d.Hr.). De asemenea, al trei-
lea mare Conciliu din Cartagina (397 d.Hr.) a
recunoscut autoritatea intrinsecã ºi valoarea
Epistolei 2 Petru ºi a afirmat clar cã a fost
scrisã de apostolul Petru.

Deºi 2 Petru este cea mai puþin atestatã
carte din Noul Testament, dovezile externe
depãºesc numãrul altor dovezi pe care se
întemeiazã multe cãrþi ale Bibliei. Absenþa
tradiþiei Bisericii Primare care sã dovedeascã
canonicitatea Epistolei 2 Petru se poate
datora cu certitudine scurtimii epistolei ºi lip-
sei de comunicare dintre creºtini în vremuri
de persecuþii aspre. În consecinþã tãcerea din
secolul al doilea ºi prudenþa din secolul al
treilea nu pune probleme insurmontabile
pentru cercetãtorii care examineazã cu
atenþie conciliile din secolul al patrulea.

Dovezi interne. Problema diferenþelor
stilistice dintre 1 Petru ºi 2 Petru a fost dezbã-
tutã de când Jerome a scris despre aceastã
problemã în secolul al patrulea. Jerome însuºi
a arãtat cã diferenþa de stil poate fi uºor
atribuitã cel mai probabil faptului cã Petru
a folosit un alt asistent în loc lui Silvan care
l-a ajutat pe Petru în scrierea primei epistolei
(1 Pet. 5:12). Dacã Jerome are dreptate, dife-
renþele de stil nu sunt chiar atât de mari,
luând în considerare subiectele ºi scopurile
diferite ale celor douã epistole.

Asemãnãrile stilistice dintre cele douã
cãrþi sunt la fel de izbitoare ca ºi diferenþele.
Ambele cãrþi sunt pline de hapax legomena,
cuvinte care apar doar o datã în Noul
Testament. Din cele 686 de hapax legomena
din Noul Testament, în 1 Petru se aflã 62, iar
în 2 Petru 54, adicã mai multe din punct de
vedere procentual decât în majoritatea
cãrþilor din Noul Testament de dimensiunea
lor (Homer K. Ebright, The Petrine Epistle.
Cincinnati: Methodist Book Concern, 1917,
p. 70-5, 121-3; Charles Bigg, A Critical and
Exegetical Commentary on the Epistles of St.
Peter and St. Jude, p. 224-5). Ebright trage
concluzia cã diferenþe notabile nu existã între
cele douã Epistole Petrine, ci dintre aceste
Epistole ºi celelalte cãrþi din Noul Testament.
Proeminenþa cuvintelor hapax legomena din
ambele cãrþi pot arãta cã au un autor comun
care avea un vocabular bogat ºi obiºnuia sã
foloseascã în public un mod de a vorbi
proaspãt ºi creativ. 

Deci, nu ar trebui sã ne surprindã faptul
cã în ambele cãrþi se gãsesc mai multe
cuvinte ºi expresii care nu mai apar în alte
cãrþi. Ambele cãrþi includ salutarea neobiº-
nuitã: „Harul ºi pacea sã vã fie înmulþite“
(1 Pet. 1:2; 2 Pet. 1:2), Termenul aretas
(„puterile minunate“; „laudele“, NIV — n.tr.)
din 1 Petru 2:9 ºi aretç („putere“; „bunãtatea“
în NIV — n.tr.) din 2 Petru 1:3 sunt forme ale
aceluiaºi cuvânt ºi se referã la caracterul
moral perfect ºi la bunãtatea lui Dumnezeu.
Cuvântul apothesis este folosit în Noul
Testament numai în 1 Petru 3:21 ºi în 2 Petru
1:14, fiind tradus „curãþire“, respectiv
„desbrãcarea“. Expresia graficã amômou kai
aspilou, folositã în 1 Petru 1:19 pentru a se
referi la lipsa pãcatului lui Hristos, care este
„fãrã cusur ºi fãrã prihanã“, a fost reformu-
latã cu multã mãiestrie în 2 Petru 2:13 având
forma spiloi kai mômoi („întinaþi ºi spurcaþi“)
pentru a se referi la caracterul învãþãtorilor
mincinoºi. Expresia este folositã din nou în
3:14, sub forma aspiloi kai amômçtoi („fãrã
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prihanã, fãrã vinã“) pentru a-i îndemna pe
creºtini sã trãiascã o viaþã moralã în contex-
tul revenirii lui Hristos. Folosirea acestor
cuvinte ºi expresii unice, precum ºi a altora,
în aceste douã epistole reprezintã dovezi
convingãtoare cã au fost scrise de acelaºi
autor. 

A doua Epistolã a lui Petru mai reflectã
ºi vocabularul unic al predicilor lui Petru
consemnate în Faptele Apostolilor. Unul din-
tre exemplele cele mai bune este verbul kola-
sôntai („sã-l pedepseascã“), folosit numai în
Fapte 4:21 ºi kolazomenous („sã fie pedep-
siþi“) care apare în 2 Petru 2:9. Alte ase-
mãnãri sunt între 1:3 ºi Fapte 3:12 („puterea“
ºi „cucernicia“) ºi între 2 Petru 2:13, 15 (mis-
thon adikias, lit., „valuri de nelegiuire“) ºi
Fapte 1:18 (misthou tçs adikias, lit., „plata
nelegiuirii“).

Deºi exisã diferenþe stilistice între 1 ºi
2 Petru, folosirea frecventã a cuvintelor
hapax legomena, care apar în ambele cãrþi ºi
marea asemãnare dintre cuvintele din 2 Petru
ºi cele din predicile lui Petru consemnate în
Fapte, reprezintã dovezi convingãtoare cã
Petru a fost autorul ambelor epistole.

Problema altor scrieri apocrife sau
pseudonime care poartã numele lui Petru i-a
determinat pe unii cercetãtori sã respingã
autenticitatea Epistolei 2 Petru. De fapt, aºa
cum s-a menþionat deja, Biserica Primarã a
ezitat puþin în acceptarea fãrã condiþii a
Epistolei 2 Petru din cauza circulaþiei acestor
epistole pseudonime false. Unii au încercat
sã susþinã cã folosirea de pseudonime a fost
o practicã obiºnuitã în literatura secolului al
doilea (ex., James Moffat, The General
Epistles: James, Peter, and Judas, p. 173-5 ºi
Montague Rhodes James, The Second Epistle
General of Peter and the General Epistle of
Jude, p. xxxii-iv). Cu toate acestea, faptul cã
2 Petru a fost pânã la urmã acceptatã, iar
Apocalipsa lui Petru, Evanghelia lui Petru ºi
Faptele lui Petru au fost respinse drept cãrþi
cu autori pseudonimi aratã clar cã practica
pseudonimelor nu a fost toleratã. Biserica
Primarã a recunoscut caracterul distinctiv
ºi autoritatea Epistolei 2 Petru, spre deose-
bire de scrieri de calitate inferioarã care nu
au fãcut decât sã copieze ideile lui Petru,
amestecate cu idei evreieºti ºi greceºti ºi sã
adauge o concepþie docetistã despre per-
soana lui Hristos (El pãrea sã aibã un trup
uman).

Dovezile externe ºi interne, deºi supuse
unor atacuri critice dure, au rezistat testului
timpului. Nici un argument împotriva

paternitãþii petrine nu este decisiv ºi nici o
dovadã nouã nu a reuºit sã respingã paterni-
tatea apostolicã.

Relaþia cu Epistola lui Iuda. Chiar ºi o lec-
turã superficialã a pasajelor din 2 Petru 2 ºi
Iuda 4-18 aratã cã existã o similaritate
izbitoare între ele. Natura exactã a depen-
denþei pasajelor unul de altul ºi efectul
acestei dependenþei asupra canonicitãþii ºi
autenticitãþii lor au fãcut obiectul multor
dezbateri. Cercetãtorii Bisericii Primare cred
cã 2 Petru a fost scrisã prima, iar Iuda a
împrumutat din ea. Concluziile ºcolii de
criticã superioarã germane i-au determinat pe
cercetãtorii moderni sã adopte o concepþie
opusã. Unii au susþinut chiar cã autorii epi-
stolelor 2 Petru ºi Iuda au folosit o a treia
sursã comunã. Toate aceste trei poziþii se
confruntã cu dificultãþi semnificative.

Dacã Iuda a fost scrisã prima, se pune
problema dacã un apostol cu poziþia lui Petru
ar fi împrumutat atât de mult material de la
un scriitor cu o reputaþie inferioarã. Cu toate
acestea, poate cã Petru a considerat avertis-
mentele lui Iuda împotriva învãþãtorilor falºi
atât de importante încât meritau sã fie subli-
niate ºi repetate cu propria lui autoritate
apostolicã. Prioritatea lui Iuda nu pune nici o
problemã paternitãþii petrine dacã nu este
datatã mai târziu de anul 68 d.Hr., data
tradiþionalã a martirajului lui Petru. Cartea lui
Iuda nu conþine suficiente informaþii pentru
stabilirea datei scrierii ei.

Dacã Epistolei 2 Petru i se acordã priori-
tate, problema care apare este de ce Iuda nu a
fãcut altceva decât sã repete ceea ce exista
deja ºi a inclus atât de puþin material în epi-
stola sa. Cu toate acestea, Iuda reprezintã
poate o variantã prescurtatã ºi explicatã a
scrisorii lui Petru sau a unui material prove-
nit dintr-o sursã comunã pentru a întâmpina
nevoile specifice ale bisericilor care nu
primiserã epistola anterioarã. (Cf. Charles
Bigg, A Critical and Exegetical Commentary
on the Epistles of St. Peter and St. Jude, p.
216-24).

Donald Guthrie aratã cã ordinea scri-
erii epistolelor 2 Petru ºi Iuda nu trebuie sã
aibã influenþã asupra autenticitãþii, pater-
nitãþii sau caracterului lor inspirat (New
Testament Introduction. Downers Grove, Ill.:
InterVarsity Press, 1970, p. 926). Dovezile
nu sunt concludente ºi oricare dintre con-
cepþii este conformã poziþiei conservatoare
despre caracterul inspirat ºi autoritatea
Scripturii. 
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Data ºi locul scrierii. Deoarece Petru a
menþionat literaturã paulinã ºi s-a ocupat
de probleme referitoare la întoarcerea
Domnului, unii cred cã epistola nu putea fi
scrisã decât în secolul al doilea ºi astfel
autorul ei nu putea fi apostolul Petru.

Menþionarea epistolelor lui Pavel în
2 Petru 3:16 a dus la presupunerea cã autorul
s-a referit la o colecþie organizatã a scrierilor
sale a cãror autoritate a fost recunoscutã de
o mare parte a Biserici. F.H. Chase a scris:
„Este imposibil sã presupunem cã o astfel de
colecþie de epistole ale sfântului Pavel a fost
fãcutã ºi cã ele au fost considerate Scripturã
în timpul vieþii sfântului Petru“ (A Dictionary
of the Bible, ed. James Hastings. New York:
Charles Scribner’s Sins, 1902, s.v. „Petru“
3:810). Cu toate acestea, afirmaþia lui Petru
(2 Pet. 3:16) nu trebuie sã se refere neapãrat
la toate scrierile pauline, ci doar la acele epis-
tole cunoscute de Petru. Desigur cã Petru,
care a trãit ºi el ultimii ani ai vieþii sale la
Roma, a avut ocazia sã citeascã mai multe
dintre epistole lui Pavel care circulau în
bisericile din lumea romanã.

Douã referinþe din 2 Petru oferã câteva
indicii despre data scrierii epistolei. În
2 Petru 1:13-15, Petru a afirmat cã timpul
morþii sale era aproape. Data tradiþionalã a
morþii lui Petru este sfârºitul anului 67 d.Hr.
sau începutul anului 68 d.Hr. Menþionarea
epistolelor lui Pavel din 3:16 aratã cã data
scrierii este dupã anul 60 d.Hr. Deoarece
1 Petru a fost scrisã în jurul anului 64 d.Hr.,
2 Petru poate fi datatã între anii 64 ºi 68
d.Hr., adicã între scrierea Epistolei 1 Petru ºi
moartea lui Petru. 

Textul din 2 Petru nu sugereazã un loc
anume al compunerii epistolei. Dar, pentru cã
1 Petru a fost scrisã în Roma, ºi Roma este
locul tradiþional al crucificãrii lui Petru, este
rezonabil sã considerãm cã 2 Petru a fost
scrisã tot în Roma.

Destinatarii. Petru a scris creºtinilor (1:1)
cãrora le-a scris ºi anterior (3:1). Dacã
2 Petru 3:1 se referã la 1 Petru, atunci el a
scris unor biserici mixte, compuse din evrei
ºi din neevrei, situate în „Pont, Galatia,
Capadocia, Asia ºi Bitinia“ (1 Pet. 1:1).
Totuºi, dacã el s-a referit la o scrisoare care
nu mai existã, atunci destinatarii Epistolei
2 Petru nu pot fi determinaþi.

Ocazia ºi scopul. Petru a fost atât un pastor
grijuliu cât ºi un campion al ortodoxiei
teologice. Acest ultim apel plin de pasiune  de

a creºte în maturitatea creºtinã ºi de a se pãzi
de învãþãtorii mincinoºi a fost determinat de
faptul cã timpul lui era scurt (1:13-15) ºi de
pericolul iminent care ameninþa aceste
adunãri (2:1-3). El a dorit sã le împrospãteze
amintirile (1:13) ºi sã stimuleze gândirea lor
(3:1-2) astfel încât ei sã îºi aducã aminte de
învãþãturile lui (1:15). El a prezentat cu multã
grijã caracteristicile credincioºilor maturi ºi
i-a îndemnat sã depunã toate eforturile pentru
a creºte în har ºi în cunoaºtere (1:3-11).
Trãsãturile învãþãtorilor adevãraþi au fost
prezentate pentru a-i ajuta pe cititori sã fie
cercetãtori plini de discernãmânt ai Cuvân-
tului lui Dumnezeu (1:12-21). Petru i-a aver-
tizat împotriva învãþãtorilor mincinoºi ºi a
prezentat caracteristicile lor rele (cap. 2). De
asemenea, el ºi-a încurajat cititorii prin certi-
tudinea revenirii lui Hristos (3:1-16).

Scopul Epistolei 2 Petru este sã-i cheme
pe creºtini la creºtere spiritualã astfel încât
ei sã poatã combate apostazia în timp ce
aºteaptã întoarcerea Domnului.

STRUCTURA

I. Introducere (1:1-2)
A. Salutarea (1:1)

1. Autorul (1:1a)
2. Cititorii (1:1b)

B. Binecuvântarea (1:2)
II. Natura creºtinului: lucrarea lui 

Dumnezeu (1:3-11)
A. Faptul naturii divine (1:3-4)

1. Puterea divinã (1:3)
2. Promisiunile divine (1:4a)
3. Participarea divinã (1:4b)

B. Funcþia naturii divine (1:5-9)
1. Caracteristicile funcþiei (1:5-7)
2. Consecinþele funcþiei (1:8)
3. Contrastele funcþiei (1:9)

C. Finalitatea naturii divine (1:10-11)
1. Finalitatea experimentalã (1:10)
2. Finalitatea eternã (1:11)

III. Hrana creºtinului: Cuvântul lui 
Dumnezeu (1:12-21)
A. Amintirea Cuvântului lui 

Dumnezeu (1:12-15)
B. Maiestatea Cuvântului lui 

Dumnezeu (1:16-18)
C. Semnificaþia Cuvântului lui 

Dumnezeu (1:19-21)
IV. Rãzboiul creºtinului: atacurile 

învãþãtorilor mincinoºi (cap. 2)
A. Eliberarea de învãþãtorii mincinoºi 

(2:1-9)

2 Petru 
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1. Demascarea învãþãturii false 
(2:1-3)

2. Exemple istorice de pedepsire 
(2:4-6)

3. Explicarea eliberãrii divine 
(2:7-9)

B. Prezentarea învãþãtorilor mincinoºi 
(2:10-16)
1. Sunt rebeli (2:10-12a)
2. Sunt animalici (2:12b)
3. Sunt amãgitori (2:13)
4. Sunt pãcãtoºi cronici (2:14)
5. Au spirit mercantil (2:15-16)

C. Distrugerile provocate de învãþãtorii 
mincinoºi (2:17-22)
1. Þintele distrugerii lor (2:17-18)
2. Metodele distrugerii lor (2:19)
3. Încheierea distrugerii (2:20-22)

V. Speranþa creºtinului: revenirea 
Domnului (3:1-16)
A. Credincioºii trebuie sã îºi 

aminteascã de ea (3:1-2)
B. Batjocoritorii râd de ea (3:3-7)
C. Dumnezeu o garanteazã (3:8-9)
D. Petru o prezintã (3:10-13)
E. Comportarea este schimbatã de ea 

(3:14-16)
VI. Încheiere (3:17-18)

COMENTARIU

I. Introducere (1:1-2)

A. Salutarea (1:1)
1. AUTORUL (1:1A)

1:1a. Autorul este identificat cu Simon
Petru. Este ironic faptul cã aceastã scrisoare,
a cãrei paternitate este atât de disputatã,
începe cu o problemã textualã referitoare la
scrierea numelui autorului ei. Unele manu-
scrise au numele tradiþional grecesc (Simôn),
în timp ce altele au transliterarea directã a
cuvântului evreiesc (Symeôn). Cele mai bune
dovezi textuale sunt în favoarea cuvântului
evreiesc neobiºnuit, care mai este folosit
numai în Fapte 15:14. Acest detaliu consti-
tuie o dovadã a paternitãþii petrine a epistolei,
deoarece un impostor probabil cã ar fi folosit
numele a cãrui folosire era mai rãspânditã.

„Petru“, traducerea greceascã a lui
„Chifa“, numele dat lui Simon de cãtre Isus,
este discutat în Introducerea la 1 Petru (vezi
de asemenea ºi 1 Pet. 1:1).

Combinarea de cãtre Petru a acestor
nume distinctiv ebraice ºi greceºti poate fi o

indicaþie a faptului cã destinatarii erau
creºtini evrei ºi neevrei. 

Petru a adãugat termenul rob (doulos,
lit., „sclav“; cf. Mat. 23:11) celui de apostol
al lui Isus Hristos (cf. Rom. 1:1; Tit 1:1).
Spre sfârºitul vieþii sale, la apogeul autori-
tãþii sale apostolice, Petru s-a considerat
mai întâi un rob al lui Hristos, apoi apostolul
Sãu.

2. CITITORII (1:1B)
1:1b. Destinatarii epistolei sunt prezen-

taþi numai în termeni generali (cf. 3:1). Ei
sunt cei ce au cãpãtat o credinþã de acelaºi
preþ cu a noastrã. „Cãpãtat“ provine din
verbul mai neobiºnuit lanchanô, „a obþine
prin tragere la sorþi“ (cf. Luca 1:9; Ioan
19:24). Implicaþia este cã destinatarii au
primit credinþã datoritã alegerii suverane a lui
Dumnezeu, nu datoritã faptelor lor care sã
merite un astfel de dar. Cuvintele „de acelaºi
preþ“ traduc cuvântul compus isotimon,
folosit numai aici în Noul Testament. El
provine din isos („egal“) ºi timç („onoare, va-
loare“). Cuvântul isotimon era folosit pentru
a-i desemna pe strãinii care primeau drepturi
egale de cetãþeni la fel ca ºi oamenii nãscuþi
în þara respectivã. Credinþa datã lor de cãtre
Dumnezeu a avut aceeaºi onoare sau privi-
legiu cu cea a apostolilor. Aici Petru face
aluzie la scopul sãu, subliniind faptul cã
aceastã credinþã a apostolilor nu era diferitã
de credinþa nici unui credincios. Acest lucru
reprezintã un contrast faþã de doctrinele pre-
gnostice ale învãþãtorilor mincinoºi care vor-
beau despre un cerc select al celor care aveau
o cunoaºtere specialã la care puteau ajunge
numai câþiva privilegiaþi.

Cuvântul „credinþã“ (pistin) este folosit
fãrã articol; deci se poate referi la conþinutul
obiectiv al credinþei (cf. Iuda 3) sau, mai
probabil, la capacitatea subiectivã de a crede.
Aceastã credinþã este datã prin (sau pe
temeiul) dreptatea (dikaiosynç, „dreptate“
sau „corectitudine“; cf. Rom. 1:17; 3:22)
Dumnezeului ºi Mântuitorului (Petru L-a
numit pe Isus Mântuitorul [Fapte 5:31])
nostru Isus Hristos. Structura gramaticalã
aratã cã Dumnezeu ºi Mântuitor reprezintã
una ºi aceeaºi Persoanã, nu douã persoane
(i.e., este un singur articol grecesc pentru
douã substantive). Acest pasaj se numãrã
printre mãreþele pasaje hristologice din Noul
Testament care susþin cu toatã claritatea cã
Isus Hristos este co-egal în naturã cu
Dumnezeu Tatãl (cf. Mat. 16:16; Ioan 1:1;
20:28; Tit 2:13). Titlul de „Mântuitor“ este

2 Petru 1:1
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folosit de cinci ori pentru Hristos în aceas-
tã scurtã epistolã (2 Pet. 1:1, 11; 2:20; 3:2,
18).

B. Binecuvântarea (1:2)
1:2. Prima jumãtate a acestui verset co-

respunde exact cu 1 Petru 1:2b: Harul ºi
pacea (charis… kai eirçnç; cf. utilizãrii lor
de cãtre Pavel în Rom. 1.7; 1 Cor. 1:3; 2 Cor.
1:2; etc.) erau caracteristicile salutãrilor
greceºti ºi evreieºti (eirçnç fiind trad. în gr. a
ebr. šâlôm). Verbul tradus sã vã fie înmulþite
(plçthyntheiç; folosit ºi în 1 Pet. 1:2; Iuda 2)
este la modul optativ, arãtând astfel cã este
vorba de o rugãciune sincerã pentru cititorii
sãi.

Aceastã binecuvântare cu har ºi pace
reprezintã mai mult decât o formulã de salut.
Aceste virtuþi provin din cunoaºterea lui
Dumnezeu ºi a Domnului nostru Isus
Hristos. În amândouã din aceste prime douã
versete Petru a menþionat egalitatea dintre
Dumnezeu ºi Isus. „Cunoaºterea“ (epignôsei,
„cunoaºterea deplinã“ [epi, adiþionalã])
înseamnã o relaþie personalã, intimã. Este
modul prin care harul ºi pacea lui Dumnezeu
pot fi primite ºi experimentate. Petru a folosit
termenul epignôsis ºi în alte pasaje: 2 Petru
1:3, 8; 2:20. Forma scurtã (gnôsis) se
întâlneºte în 1:5-6 ºi în 3:18. Creºtinii sunt
îndemnaþi sã foloseascã din plin „cunoaºterea
deplinã“ care se aflã la dispoziþia lor prin
Hristos Isus (fiecare apariþie a lui epignôsis
din 2 Pet. are legãturã cu Hristos). Astfel ei
puteau sã-i combatã pe învãþãtorii mincinoºi
care susþineau cã aveau o cunoaºtere specialã
(gnôsis), dar care practicau deschis imorali-
tatea (cf. folosirii de cãtre Pavel a cuvântului
epignôsis pentru combaterea gnosticismului
incipient: Col. 1:9-10; 2:2; 3:10).

II. Natura creºtinului: lucrarea lui 
Dumnezeu (1:3-11)

Petru i-a îndemnat pe credincioºi sã
foloseascã din plin avantajul  puterii divine ºi
a promisiunii lui Dumnezeu care fac posibilã
participarea la natura divinã ºi astfel sã
învingã coruperea provocatã de dorinþele rele
(v. 3-4). Pe baza acestei puteri promise, Petru
i-a îndemnat în continuare pe creºtini sã
practice caracteristicile naturii divine astfel
încât sã fie siguri de recompensele eterne
(v. 5-11).

A. Faptul naturii divine (1:3-4)
1. PUTEREA DIVINÃ (1:3)

1:3. Dumnezeiasca… putere a lui
Hristos oferã tot ce priveºte viaþa ºi evla-
via. Cuvântul „dumnezeiascã“ traduce
termenul theias, care provine de la theos
(„Dumnezeu“) ºi este folosit numai de trei
ori în Noul Testament (aici ºi în Fapte 17:29;
2 Pet. 1:4). „Putere“ (dynameôs) este unul
din cuvintele favorite ale lui Petru (cf. 1 Pet.
1:5; 3:22; 2 Pet. 1:16; 2:11). Toate lucrurile
de care au nevoie credincioºii pentru a avea
vitalitate spiritualã (viaþã) ºi evlavie (euse-
beian, „evlavie“, „pioºenie“; cf. comentari-
ilor de la 1:6; 3:11) se aflã la dispoziþia lor
prin cunoaºterea lui Hristos. O „cunoaºtere
deplinã“ intimã (epignôseôs; cf. 1:2) a lui
Hristos este sursa puterii ºi creºterii spirituale
(cf. Fil. 1:9; Col. 1:9-10; 2:2).

Hristos ne-a chemat (cf. 1 Pet. 1:15) la
aceastã viaþã evlavioasã prin slava ºi
puterea (aretç, [„bunãtate“; NIV — n.tr.]
„excelenþã moralã“, trad. prin „puterile“ în
1 Pet. 2:9 ºi „fapta“ în 2 Pet. 1:5) Lui.
Hristos îi atrage pe oamenii înrobiþi de
pãcat (cf. 2:19) datoritã excelenþei Lui mo-
rale ºi a impactului total al Persoanei Sale
glorioase.

2. PROMISIUNILE DIVINE (1:4A)
1:4a. Prin aceste lucruri, adicã „slava

ºi puterea“ (v. 3) lui Hristos, El a dat cre-
dincioºilor fãgãduinþele Lui nespus de mari
ºi scumpe. Verbul grecesc tradus ne-a dat
(dedôrçtai) înseamnã „a înzestra“, „a acor-
da“. Nefiind verbul obiºnuit pentru a exprima
acþiunea de „a da“, el are sensul de valoare a
darului. Petru a folosit acelaºi verb în verse-
tul 3. În Marcu 15:45 cuvântul este folosit cu
referire la acþiunea lui Pilat de a „dãrui“
trupul lui Isus lui Iosif din Arimatea. 

Cuvântul tradus „fãgãduinþele“ (epan-
gelmata, din epangellô; folosit doar în
2 Pet. 1:4 ºi 3:13) are sensul de anunþ public
subliniat cu toatã forþa. Promisiunile sunt
caracterizate în mod adecvat prin cuvintele
„nespus de mari ºi scumpe“ (timia, din timç,
„valoare“). Petru a folosit „scumpe“ pentru
a caracteriza credinþa creºtinã (1 Pet. 2:7
[trad. „cinstea“]; 2 Pet. 1:1), sângele lui
Hristos (1 Pet. 1:19) ºi, aici, promisiunile lui
Hristos. Promisiunile despre care Petru a
scris înainte se referã la moºtenirea credin-
cioºilor (1 Pet. 1:3-5) ºi la revenirea lui
Hristos (1 Pet. 1:9, 13).

2 Petru 1:2-4a
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3. PARTICIPAREA DIVINÃ (1:4B)
1:4b. Aceste promisiuni le permit cre-

dincioºilor sã se facã pãrtaºi firii dumne-
zeieºti. „Pãrtaºi“ înseamnã literal „sã devinã
parteneri“ (gençsthe… koinônoi). „Aveþi
parte“ din 1 Petru 4:13 ºi  „pãrtaº“ din 1 Petru
5:1 provin din acelaºi cuvânt koinônoi
(„parteneri“ sau „pãrtaºi“). „Dumnezeieºti“
este theias, folosit ºi în 2 Petru 1:3. Credin-
cioºii se îmbracã cu însãºi natura lui Dumne-
zeu; fiecare este o „fãpturã nouã“ (2 Cor.
5:17).

Deoarece sunt „pãrtaºi“ naturii lui Dum-
nezeu, creºtinii pot participa ºi la victoria Lui
moralã asupra pãcatului în aceastã viaþã ºi
vor participa la victoria Lui glorioasã asupra
morþii în viaþa eternã. Datoritã promisiunii
naºterii din nou (1 Pet. 1:3), a promisiunii
puterii protectoare a lui Dumnezeu (1 Pet.
1:5) ºi a promisiunii primirii puterii lui
Dumnezeu (2 Pet. 1:3), credincioºii pot sã
„fie pãrtaºi firii dumnezeieºti“, adicã pot
deveni mai asemãnãtori cu Hristos (cf. Rom.
8:9; Gal. 2:20). În plus, ei pot „fugi“ de
stricãciunea (phthoras, „decãdere moralã“)
care este în lume (cf. 2 Pet. 2:20; 1 Ioan
2.15-17) prin pofte (epithymia).

În 2 Petru 1:3-4 Petru a folosit un vo-
cabular grafic împrumutat de la învãþãtorii
mincinoºi împotriva cãrora el a lansat aver-
tismente. Probabil cã limbajul lui a atras
atenþia cititorilor sãi pentru cã a atribuit
cuvintelor lumii pãgâne ºi filozofice sensuri
creºtine noi: „evlavie“ (eusebeia), „puterea“
(sau „virtutea“; GBV — n.tr.; aretç), „firea“
(physis) ºi „stricãciunea“ (phthoras).

B. Funcþia naturii divine (1:5-9)
În acest frumos paragraf Petru a compus

o simfonie a harului. El i-a condus pe credin-
cioºi pe melodia credinþei spre ºapte virtuþi
creºtine pe care le enumerã fãrã explicaþii sau
caracterizãri. Un creºtin firesc are miopie
spiritualã (v. 9), dar un creºtin spiritual este
eficient ºi productiv în cunoaºterea Dom-
nului Isus ºi în aplicarea principiilor biblice
în viaþa de zi cu zi.

1. CARACTERISTICILE FUNCÞIEI (1:5-7)
1:5-7. Petru s-a referit la natura divinã

despre care a vorbit înainte începând acest
nou paragraf prin cuvintele: De aceea.
Expresia daþi-vã ºi voi toate silinþele este
traducerea unui participiu (pareisenenkantes,
„aplicând, atrãgând dupã sine“; folosit numai
aici în NT) ºi a cuvintelor spoudçn pasan

(„toatã sârguinþa“ sau „tot zelul“; spoudç în
Rom. 12:11 este trad. „sârguinþã“). Este
nevoie de toatã strãduinþa ºi efortul unui
creºtin, împreunã cu puterea Duhului Sfânt,
pentru a scãpa „de stricãciunea care este în
lume prin pofte“ (2 Pet. 1:4) ºi a adãuga
credinþei virtuþile creºtine. El trebuie sã se
strãduiascã sã cultive cele ºapte calitãþi
enumerate de Petru în versetele 5-7. Atunci
când un creºtin procedeazã astfel el devine tot
mai asemãnãtor cu Hristos ºi are parte în mai
mare mãsurã de natura lui Dumnezeu. 

Cuvântul uniþi, la imperativ, traduce epi-
chorçgçsate, din care provine cuvântul „cor“,
„coreograf“ ºi „coregrafie“. În Grecia anticã
statul organiza un cor, dar dirijorul lui, chorç-
gys, plãtea cheltuielile pregãtirii corului.
Apoi cuvântul a ajuns sã fie folosit pentru
a-l desemna pe omul care asigura mijloacele
materiale altora, îi sprijinea financiar sau le
oferea unele lucruri din belºug. Credinciosul
trebuie sã-ºi „asigure, sã sprijine ºi sã ofere“
vieþii lui aceste virtuþi. (Acelaºi cuvânt este
trad. „dã“ în 2 Cor. 9:10 ºi „hrãnit“ în Col.
2:19. Petru l-a folosit din nou în 2 Petru 1:11,
unde este trad. „vi se va da din belºug“.)

Credinþa în Isus Hristos este ceea ce îi
deosebeºte pe creºtini de ceilalþi oameni.
Pistis, încrederea în Mântuitorul care-l aduce
pe om în familia lui Dumnezeu, este temelia
tuturor celorlalte calitãþi ale vieþi creºtine.

1. Cu aceastã credinþã fiecare credincios
trebuie sã uneascã fapta (lit., „excelenþa
moralã“ sau „virtutea“). În greacã cuvântul
este aretçn, pe care Petru l-a folosit ºi la
sfârºitul versetului 3 ºi în 1 Petru 2:9 („pu-
terile“).

2. Cunoºtinþa (gnôsin; cf. 2 Pet. 1:2;
3:18) vine nu din preocupãrile intelectuale, ci
este o cunoaºtere spiritualã care vine prin
Duhul Sfânt, ºi în centrul ei se aflã Persoana
ºi Cuvântul lui Dumnezeu. 

3. Credinþa, fapta ºi cunoºtinþa spiri-
tuale nu sunt suficiente pentru umblarea
creºtinului. El trebuie sã depunã tot efortul
pentru a practica înfrânarea (enkrateian;
folosit numai de încã douã ori în NT, în Fapte
24:25 ºi în Gal. 5:23). A te înfrâna înseamnã
a-þi þine sub control dorinþele. Înfrânarea se
deosebeºte total de anarhia ºi lipsa de control
a învãþãtorilor mincinoºi pe care i-a demascat
Petru (cap. 2). Într-o societate care devine tot
mai anarhicã, creºtinii procedeazã bine când
permit muzicii „înfrânãrii“ sã rãsune în
vieþile lor.

4. Credincioºii care trãiesc în vremea
sfârºitului, mai ales cei înconjuraþi de
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batjocoritori ºi de învãþãtori mincinoºi, au
nevoie, de asemenea, de toatã rãbdarea.
Acest cuvânt, hypomençn, înseamnã „a
rezista sub presiune“. Este folosit frecvent în
Noul Testament pentru a se referi la îndurarea
cu toatã perseverenþa ºi la rezistenþa în
condiþii de adversitate fãrã a ceda (cf. Rom.
5:3-4; 15:4-5; 2 Cor. 1:6; 6:4; Col. 1:11;
1 Tes. 1:3; 2 Tes. 1:4; Iac. 1:3).

5. Evlavia (eusebian, folosit ºi în 2 Pet.
1:3 ºi 3:11 ºi de zece ori [în gr.] în epistolele
pastorale) se referã la pioºenie, obligaþia
o m u l u i d e a a v e a r e v e r e n þ ã f a þ ã d e
Dumnezeu. Istoricul Bisericii din secolul al
patrulea, Eusebius, ºi-a primit numele de la
acest cuvânt. Ce trist este cã aceste cuvinte,
„evlavie“ ºi „evlavios“ au cam ieºit din uz în
vremuri grele.

6. Cele cinci virtuþi se referã la viaþa inte-
rioarã a omului ºi la relaþia lui cu Dumnezeu.
Ultimele douã se referã la alþi oameni.
Dragostea de fraþi traduce cuvântul grecesc
philadelphian, o grijã practicã ºi ferventã faþã
de ceilalþi (1 Ioan 4:20). Petru i-a îndemnat
deja pe cititorii sãi sã aibã aceastã atitudine
în prima lui epistolã (1 Pet. 1:22; cf. Rom.
12:10; 1 Tes. 4:9; Evr. 13:1).

7. În timp ce dragostea de fraþi repre-
zintã preocuparea faþã de nevoile altora,
iubirea de oameni (agapçn) înseamnã a dori
cel mai mare bine posibil celorlalþi. Acesta
este felul de dragoste pe care-L manifestã
Dumnezeu faþã de pãcãtoºi (Ioan 3:16; Rom.
5:8; 1 Ioan 4:9-11).

Este interesant faptul cã aceastã „sim-
fonie“ a început cu nota credinþei ºi s-a ter-
minat cu cea a dragostei. Zidind pe temelia
credinþei în Hristos, credincioºii trebuie sã
manifeste asemãnarea cu Hristos adãugând
aceste ºapte calitãþi al cãror punct culminant
este dragostea faþã de alþii (cf. credinþã ºi
dragoste în Col. 1:4-5; 1 Tes. 1:3; 2 Tes. 1:3;
Filim. 5).

2. CONSECINÞELE FUNCÞIEI (1:8)
1:8. Creºterea creºtinã (v. 5-7) duce la

eficienþã ºi productivitate spiritualã. Cuvân-
tul aveþi (hyparchônta, lit., „având“) subli-
niazã faptul cã aceste calitãþi spirituale
„aparþin“ creºtinilor. Cu toate acestea,
creºtinii trebuie sã facã mai mult decât sã
posede aceste virtuþi. Spiritualitatea eficientã
ºi productivã este posibilã numai dacã ei au
din belºug aceste lucruri. Trebuie sã existe
o creºtere în har. Credincioºii care nu pro-
greseazã în aceste ºapte domenii sunt le-
neºi (argous, „inutili“) ºi neroditori în ce

priveºte deplina cunoºtinþã (epignôsin,
„cunoaºtere personalã completã“; cf. v. 2-3;
2:20) a Domnului nostru Isus Hristos. Din
nefericire mulþi creºtini Îl cunosc pe Domnul
ca Mântuitor, dar nu au „roada“ Duhului ºi nu
avanseazã spiritual. Ei rãmân „prunci în
Hristos“ (1 Cor. 3:1), care au încã nevoie de
laptele spiritual (Evr. 5:12-13). Dar, aºa cum
i-a îndemnat Petru, credincioºii trebuie sã
creascã „în harul ºi în cunoºtinþa (gnôsei)
Domnului ºi Mântuitorului nostru Isus
Hristos“ (2 Pet. 3:18).

3. CONTRASTELE FUNCÞIEI (1:9)
1:9. Spre deosebire de un creºtin care

creºte spiritual, un credincios firesc este orb
(typhlos) ºi are ochii închiºi (myôpazôn).
Myôpazôn (din care provine cuvântul „mio-
pie“) apare numai aici în Noul Testament.
Un credincios cu miopie spiritualã nu con-
tribuie la slãvirea harului lui Hristos. Deoa-
rece viaþa lui nu aratã calitãþile prezentate în
versetele 5-7, el este asemenea unui om orb
(sau nemântuit) din punct de vedere spiritual
(2 Cor. 4:4; cf. Ioan 9:39). Un astfel de om a
uitat cã a fost curãþit de vechile lui pãcate
(dinaintea convertirii). Unii comentatori
susþin cã este vorba aici de necredincioºi, dar
este preferabil sã credem cã Petru a scris
creºtinilor imaturi din punct de vedere spiri-
tual. De fapt, ei au fost curãþiþi de pãcatele lor
(cf. Tit 3:5), dar nu au crescut spiritual. 

C. Finalitatea naturii divine (1:10-11)
Pentru a fi un creºtin eficient ºi productiv

care evitã miopia, trebuie sã existe siguranþa
mântuirii adevãrate. Mântuirea este demon-
stratã de noua viaþã în Hristos, care oferã
dovada ajungerii la casa eternã.

1. FINALITATEA EXPERIMENTALÃ (1:10)
1:10. Expresia: cãutaþi cu atât mai mult

(spoudasate, folosit ºi în v. 15 [„îmi voi da
osteneala“; 3:14 [„siliþi-vã“]) sã vã întãriþi
chemarea ºi alegerea voastrã se referã la
siguranþa pe care o are un creºtin cu privire la
poziþia lui înaintea lui Dumnezeu. Un credin-
cios nu are autoritatea de a-l asigura pe
Dumnezeu de poziþia lui; dimpotrivã, exact
situaþia opusã este adevãratã. Cuvântul gre-
cesc tradus „sã vã întãriþi“ (bebaian) a fost
folosit în greaca clasicã pentru a se referi la
un act de garanþie similar celor folosite astãzi
pentru case sau alte proprietãþi. Comportarea
evlavioasã este o garanþie a creºtinului cã
Isus Hristos l-a curãþit de pãcatele lui trecute
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ºi de aceea poate fi sigur cã a fost chemat
ºi ales de Dumnezeu. Bebaian este tradus
„neclintitã“ (2 Cor. 1:7; Evr. 6:19), „che-
zãºuitã“ (Rom. 4:16), „încredere neclintitã“
(Evr. 3:6), „încrederea nezguduitã“ (Evr.
3:14) ºi „putere“ (Evr. 9:17).

„Chemarea“ se referã la lucrarea efi-
cientã a lui Dumnezeu de a mântui oamenii
(cf. Rom. 1:7; 8:30; 1 Cor. 1:9) ºi „alegerea“
este lucrarea lui Dumnezeu de alegere a unor
pãcãtoºi (prin harul Sãu, nu prin meritele lor)
pentru a fi mântuiþi (Rom. 8:33; 11:5; Ef. 1:4;
Col. 3:12; 1 Pet. 1:1). Alegerea precedã desi-
gur chemarea. Un credincios demonstreazã
prin viaþa lui sfântã ºi prin creºterea lui în
virtuþile prezentate în 2 Petru 1:5-7 cã este
unul dintre aleºii lui Dumnezeu. Acest cre-
dincios nu va aluneca (sau „nu se va potic-
ni“, ptaisçte) niciodatã. Acest cuvânt „a se
poticni“ nu sugereazã faptul cã un credincios
îºi pierde mântuirea, pentru cã mântuirea nu
depinde de creºterea spiritualã. Cuvântul gre-
cesc tradus „a se poticni“ înseamnã „a prinde
pe picior greºit“ sau „ a experimenta o schim-
bare a direcþiei“. Cu siguranþã cã un creºtin
care se maturizeazã în Hristos nu va fi prins
pe picior greºit în viaþa lui spiritualã atât de
uºor ca un creºtin imatur ºi miop.

2. FINALITATEA ETERNÃ (1:11)
1:11. Recompensa cea mai mare a vieþii

de creºtere spiritualã ºi de onorare a lui
Hristos este „primirea“ personalã fãcutã de
Mântuitorul în Împãrãþia Sa. ªtefan a avut
parte de aceastã primire (Fapte 7:56); Pavel a
ºtiut când a fost iminentã în cazul lui (2 Tim.
4:7-8, 18); ºi fiecare credincios va avea parte
de o astfel de primire atunci când va intra în
prezenþa Domnului în cer. Verbul vi se va da
este traducerea verbului epichorçgeô, tradus
„sã uniþi“ în 2 Petru 1:5. Intrarea în Împã-
rãþia veºnicã a Domnului ºi Mântuitorului
nostru Isus Hristos va fi din belºug; va fi
un extraordinar „Bun venit“ pe care ni-l va
spune Hristos.

III. Hrana creºtinului: Cuvântul lui 
Dumnezeu (1:12-21)

Când a fãcut tranziþia de la discutarea
lucrãrii lui Dumnezeu în vieþile credincio-
ºilor (v. 3-11) la Cuvântul lui Dumnezeu,
instrumentul hrãnirii lor spirituale (v. 16-21),
el a introdus o parantezã în care a fãcut câ-
teva referiri personale la nevoia cititorilor sãi
de a-ºi aminti ceea ce le-a scris (v. 12-15).
Secþiunea sa despre Cuvântul lui Dumnezeu

ajunge la un punct culminat în care el face
o afirmaþie despre revelaþie ºi inspiraþie,
versetul 21 reprezentând un omagiu adus de
Petru rolului Duhului Sfânt în scrierea
Scripturii insuflate de Dumnezeu. 

A. Amintirea Cuvântului lui Dumnezeu 
(1:12-15)
1:12. ªtiind cã zilele lui sunt numãrate,

Petru a dorit ca toþi cititorii sãi sã reþinã tot
ceea ce el a scris în aceastã epistolã. De trei
ori el s-a referit la acest aspect: sã vã aduc
totdeauna aminte (v. 12), „sã vã þin treji
aducându-vã aminte“ (v. 13), „sã vã puteþi
aduce totdeauna aminte“ (v. 15; cf. 3:1).

Petru aproape cã se scuzã în a doua
jumãtate a versetului 1:12; el nu a dorit ca
intenþia lui sã fie înþeleasã greºit de cititorii
sãi. El nu i-a criticat ºi nici nu a sugerat cã
ei ºovãiau. În schimb, el a spus cã ei „ºtiau“
adevãrurile despre care le-a scris el ºi era
convins cã ei erau tari în adevãrul pe care-l
cunoºteau. El a dorit ca ei sã rãmânã aºa.
(„Tari“ provine din verbul stçrizô, care
înseamnã „întãriþi“; cf. 1 Tes. 3:2, 13; 2 Tes.
2:17; 3:3; 1 Pet. 5:10.) O problemã a multor
biserici contemporane nu este faptul cã mem-
brii lor nu cunosc ceea ce aºteaptã Dumnezeu
de la ei, ci fie cã uitã (cf. 2 Pet. 1:9), fie nu
sunt dispuºi sã trãiascã adevãrurile pe care
le „au“.

1:13-14. ªtiind cã plecarea lui la Domnul
va fi deodatã, Petru a dorit sã-i þinã treji pe
credincioºi cât timp îi va permite Domnul sã
mai trãiascã în cortul (cf. „cortului nostru
pãmântesc“ ºi „cortul acesta“ din 2 Cor. 5:1,
4) acesta. Petru va avea parte de desbrã-
carea de cortul lui, aºa cum i-a arãtat
Domnul. Aceastã expresie se poate referi la
cuvintele lui Isus adresate lui Petru despre
moartea lui prin rãstignire (Ioan 21:18-19)
sau la siguranþa lui Petru cã viaþa lui se afla
aproape de sfârºit din cauza vârstei lui sau a
ameninþãrii persecuþiilor. Imaginea unui trup
pãmântesc asemãnãtor cu un cort se potri-
veºte bine concepþiei lui Petru cã pe pãmânt
creºtinii sunt doar strãini ºi cãlãtori (1 Pet.
1:1, 17; 2:11).

1:15. Petru s-a repetat în mod intenþio-
nat, probabil pentru a-ºi sublinia mesajul:
Îmi voi da osteneala este traducerea unui
singur cuvânt, spoudasô, folosit ºi în versetul
10 („cãutaþi cu atât mai mult“) ºi în 3:14
(„siliþi-vã“). Cuvântul tradus moartea (exo-
don, „plecarea“, GBV — n.tr.) nu este cuvân-
tul grecesc obiºnuit pentru „moarte“, dar nu
ascunde claritatea afirmaþiei lui Petru cã va
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muri. Pe muntele transfigurãrii, Isus, Moise
ºi Ilie au vorbit despre „sfârºitul“ (exodon,
„plecarea“, GBV — n.tr.— Luca 9:31) lui
Isus. Este interesant faptul cã acest „exod“
(lit., „a ieºi“, i.e. din trupul acesta) se aflã în
contrast cu „intrarea“ (eisodos) credinciosu-
lui în Împãrãþia lui Dumnezeu (2 Pet. 1:11).

Cum putea garanta Petru faptul cã dupã
moartea sa cititorii sãi îºi vor aduce totdeau-
na aminte de aceste lucruri? Unii sugereazã
cã aceste cuvinte reprezintã o referinþã subtilã
la ajutorul dat de Petru în pregãtirea Evan-
gheliei lui Marcu, dar acest lucru este doar o
speculaþie. Mai probabil este faptul cã el s-a
strãduit sã-ºi încheie a doua sa epistolã care,
atunci când se va alãtura primei epistole, va
reprezenta o mãrturie scrisã a adevãrurilor
atât de dragi inimii lui. Cu toate acestea, o
altã posibilitate este cã el s-a referit la propria
sa viaþã ºi lucrare, care a continuat prin
vieþile altora, cum au fost Silvan ºi Marcu,
care vor continua lucrarea sa dupã ce el va
muri. Un lucru este sigur: Petru a dorit sã fie
sigur cã poporul Domnului nu va uita
lucrarea ºi Cuvântului lui Dumnezeu.

B. Maiestatea Cuvântului lui Dumnezeu 
(1:16-18)
1:16. Este important sã facem o distinc-

þie între Cuvântul scris (Biblia) ºi Cuvântul
întrupat (Hristos). Ambele reprezintã modali-
tãþile principale ale revelaþiei lui Dumnezeu
(cf. Ps. 19:7-11; Ioan 1:18; Evr. 1:2) ºi de
aceea ele sunt analizate în restul capitolului.
Credinþa unui creºtin nu se întemeiazã pe
basme (mythois) ca ºi doctrinele învãþãtorilor
mincinoºi pe care i-a atacat Petru (2 Pet. 2).
În schimb, credinþa adevãratã este întemeiatã
pe fapte istorice vãzute cu ochii lor de mar-
torii oculari. Petru a introdus un nou subiect.
El a menþionat imediat puterea ºi venirea
Domnului nostru Isus Hristos. El a vorbit
deja despre intrarea în Împãrãþia eternã (1:11)
ºi a scris despre propria lui plecare din
aceastã viaþã. Apãrarea doctrinei revenirii lui
Hristos se bazeazã deci pe mãrturia lui Petru
care s-a aflat pe muntele transfigurãrii ºi a
vãzut mãrirea lui Hristos. De mai multe ori
în epistola sa anterioarã el a vorbit despre
revenirea lui Hristos (1 Pet. 1:5, 13; 4:13).
Este evident faptul cã Petru a considerat
aceastã doctrinã de o mare importanþã, de
care cititorii sãi trebuie sã-ºi aminteascã
întotdeauna.

Dar cum dovedeºte schimbarea la faþã a
Domnului revenirea Sa cu putere? Transfigu-
rarea a avut scopul de a le arãta celor trei

apostoli, Petru, Iacov ºi Ioan, cum va fi
Hristos în gloria Sa, de a le permite sã guste
din Împãrãþia Sa (cf. Mat. 16:28-17:2; Mar.
9:1-8; Luca 9:28-36). Ea a fost o manifestare
glorioasã a Lui, pe care ei nu au putut sã o
uite.

1:17-18. Limbajul mãreþ al lui Petru a
izvorât din dorinþa lui arzãtoare de a arãta
adevãrata glorie a Mântuitorului, pe care el,
un membru al cercului intim al ucenicilor, a
avut privilegiul sã o vadã. Petru a dorit de la
cititorii sãi ca ei sã priveascã dincolo de
prima venire a lui Hristos, la revenirea Sa cu
aceeaºi cinste ºi slavã pe care le-a avut pe
munte. Petru a fost ferm devotat în predicile
sale din zilele Bisericii Primare doctrinei
revenirii lui Hristos (Fapte 2:32-33, 36; 3:16,
20-21).

Este interesant faptul cã Petru a fost
impresionat mai profund de ceea ce a auzit
decât de ceea ce a vãzut pe muntele cel
sfânt. Acest glas care a venit din cer, glasul
lui Dumnezeu Tatãl, numit slava minunatã
(un nume neobiºnuit al lui Dumnezeu —
cuvintele sunt cu majuscule în NIV; n.tr.) a
vorbit foarte elogios despre Fiul.

C. Semnificaþia Cuvântului lui Dumnezeu 
(1:19-21)
1:19. În timp ce Petru scria despre ex-

perienþa de neuitat a transfigurãrii, el ºi-a
amintit de o altã formã a Cuvântului lui Dum-
nezeu, Cuvântul Lui scris. De fapt, vocea lui
Dumnezeu auzitã pe munte a fãcut cuvântul
proorociei… ºi mai tare (bebaioteron; cf.
bebaian, v. 10), pentru cã schimbarea la faþã
era o imagine a împlinirii cuvintelor lor. Atât
profeþii cât ºi schimbarea la faþã vorbesc
despre Împãrãþia lui Isus pe pãmânt.

Printr-un îndemn Petru le-a arãtat cum
sã înþeleagã sensul Cuvântului lui Dumnezeu:
luaþi aminte. Ca Luminã, Cuvântul scris a
lui Dumnezeu are validitate ºi autoritate. În
societãþile de astãzi, în care oamenii sunt mai
mult preocupaþi de experienþe, mulþi, inclusiv
creºtini, încearcã sã determine sau sã stabi-
leascã adevãrul folosind drept criteriu modul
în care Dumnezeu a lucrat în vieþile lor. Dar
pentru Petru splendoarea experienþei sale (cu
Hristos ºi transfigurarea Sa) pãlea faþã de cer-
titudinea revelaþiei scrise a profeþilor.

Apostolul a scris despre iluminare (v.
19), revelaþie (v. 20) ºi inspiraþie (v. 21).
Profeþiile Vechiului Testament sunt o luminã,
prin comparaþie cu întunericul unei camere
murdare. Cuvântul profetic al lui Dumnezeu
este o luminã (lychnô, „o lampã cu ulei care
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arde“; cf. Ps. 119:105) care strãluceºte
într-un loc întunecos. Deºi lumea este întu-
necatã din cauza pãcatului (cf. Is. 9:2; Ef.
6:12), Cuvântul lui Dumnezeu, arãtând viito-
rul, îi ilumineazã pe credincioºi cu privire la
cãile Lui. Dar „ziua“ (revenirea lui Hristos,
Rom. 13:12) se apropie. Ziua nu este nevoie
de lãmpi, iar o lampã nu reprezintã nimic faþã
de luceafãrul de dimineaþã (phôsphoros,
„Aducãtorul luminii“; folosit numai aici în
NT). Aºa cum o lampã în timpul nopþii anti-
cipeazã luceafãrul de dimineaþã care o
depãºeºte în strãlucire, ºi profeþiile Vechiului
Testament anticipeazã venirea lui Hristos,
„Luceafãrul strãlucitor de dimineaþã“ (astçr,
Apoc. 22:16). Pânã la venirea Lui credin-
cioºii trebuie sã permitã Scripturii sã le ilumi-
neze inimile (deºi lumina pe care o aduce va
fi depãºitã cu mult în acea zi mãreaþã de
înþelegerea din inimile lor).

1:20. Apoi Petru a scris despre revelaþie.
Afirmaþia: nici o proorocie din Scripturã
nu se tâlcuieºte singurã a fost interpretatã
în mai multe moduri: (1) Scriptura trebuie
interpretatã numai în context, adicã o profeþie
nu poate fi interpretatã singurã, fãrã ajutorul
altor profeþii în înþelegerea ei. (2) Scriptura
nu trebuie interpretatã conform preferinþelor
personale ale interpretatorilor. (3) Scriptura
nu poate fi interpretatã corect fãrã ajutorul
Duhului Sfânt. (4) Profeþiile nu provin de la
profeþi. Cuvântul epilyseôs („tâlcuieºte“ —
„interpretarea“ NIV, —  lit. „a slãbi strân-
soarea“ ºi cuvântul ginetai (trad. în NIV prin
„a avut loc“) favorizeazã a patra interpretare.
Scriptura nu a provenit de la profeþi; scrierile
lor au venit de la Dumnezeu. Deci, versetul
20 nu vorbeºte despre interpretare, ci despre
revelaþie, sursa Scripturii.

1:21. Acest verset susþine concepþia cã
Petru a scris în versetul 20 despre faptul cã
profeþiile au venit de la Dumnezeu, nu au
provenit de la profeþi. Nici o proorocie n-a
fost adusã prin voia omului; ci oamenii au
vorbit de la Dumnezeu, mânaþi de Duhul
Sfânt.

Atunci când autorii Scripturii ºi-au scris
profeþiile, au fost îndemnaþi sau „purtaþi“ de
Duhul lui Dumnezeu. Cuvintele lor au fost
inspirate de Dumnezeu (2 Tim. 3:16).
„Purtaþi“ sau „mânaþi“ reprezintã traducerea
cuvântului pheromenoi. Luca a folosit acest
cuvânt cu privire la o corabie purtatã de vânt
(Fapte 27:15, 17). Autorii umani ai Scripturii
s-au aflat sub controlul Autorului divin,
Duhul Sfânt. Cu toate acestea, ei au participat
conºtient la procesul scrierii; ei nu au scris

dupã dictare sau într-o stare de extaz. Nu
este deci surprinzãtor faptul cã credincioºii
au un cuvânt profetic care este sigur. Nu este
surprinzãtor nici faptul cã hrana spiritualã a
unui creºtin trebuie sã depindã de Scripturã.
Ea reprezintã cuvintele lui Dumnezeu Însuºi!

IV. Rãzboiul creºtinului: atacurile 
învãþãtorilor mincinoºi (cap. 2)

Când a fost promulgat Edictul de la
Milano în anul 313 d.Hr., Biserica a avut
libertatea de a intra în lume ºi de a-ºi propa-
ga legal ºi deschis doctrinele. Dar tot atunci
ºi lumea a început sã intre în Bisericã, diluân-
du-i mesajul în urmãtorii 1.200 de ani, pânã
la Reformã. Dar din 2 Petru 2 este evident
faptul cã lumea se afla deja în Bisericã cu
mult înainte de Constantin. Credincioºii din
toate vremurile trebuie sã fie permanent atenþi
la atacurile ei.

A. Eliberarea de învãþãtorii mincinoºi 
(2:1-9)
Cuvintele „a scãpat“ din versetul 7 ºi

„izbãveascã“ din versetul 9 aratã dorinþa ºi
capacitatea lui Dumnezeu de a-ºi scãpa
oamenii din diverse dificultãþi ºi pericole,
chiar ºi atunci când ei (ca ºi Lot) nu cautã cu
tot dinadinsul scãparea. Dar dependenþa de
capacitatea lui Dumnezeu de a izbãvi nu este
o scuzã pentru a nu intra în rãzboiul împo-
triva învãþãtorilor ºi profeþiilor falºi.

1. DEMASCAREA ÎNVÃÞÃTURII FALSE 
(2:1-3)
2:1. Impostorii lui Satan cu activitãþile

lor perfide sunt prezenþi întotdeauna. Ei au
apãrut în Israel în zilele în care au scris pro-
feþii despre care a fost vorba în 1:19-21 ºi au
fost prezenþi ºi în Biserica din primul secol.
Cu toate cã Petru a trecut de la prooroci min-
cinoºi (din trecut) la învãþãtori mincinoºi
(în prezent), învãþãturile lor aveau un element
comun: erezia. Profeþii mincinoºi s-au ridicat
deseori din Israel (cf. Ier. 5:31; 23:9-18), nu
din popoarele înconjurãtoare. Tot la fel,
învãþãtorii mincinoºi se ridicã din bisericã. Ei
vor strecura pe furiº învãþãturile lor minci-
noase care sunt erezii nimicitoare. „Vor stre-
cura pe furiº“ este traducerea cuvântului
pareisaxousin, „a introduce pe alãturi“ (cf.
„strecuraþi“ care trad. substantivul înrudit
pareisaktous în Gal. 2:4). „Erezii“ este
transliterarea cuvântului grecesc haireseis,
care în greaca clasicã avea sensul doar de

2 Petru 1:20-2:1
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ºcoalã filozoficã. Dar scriitorii Noului
Testament l-au folosit cu referire la partidele
sau sectele religioase (ex., saducheii [Fapte
5:17] sau fariseii [Fapte 15:5], ori la facþiu-
nile întemeiate pe doctrine false (ex., 1 Cor.
11:19, „partide“; „facþiuni“, NASB). Aceste
erezii sunt „nimicitoare“ pentru cã îi înde-
pãrteazã pe oameni de Hristos ºi le cauzeazã
astfel distrugerea (apôleias) spiritualã.

Punctul central al ereziilor lor era
Stãpânul, Hristos, pe care L-au negat (cf.
Iuda 4). Acest lucru, la rândul lui, a dus la
propria lor pierzare sau distrugere spiritualã
(apôleian; cf. 2 Pet. 2:3; 3:16), care va fi
nãpraznicã (tachinçn, „bruscã“; cf. tachinç
[„deodatã“] din 1:14). Cum este posibil ca
aceºti învãþãtori mincinoºi, despre care se
spune cã sunt între voi ºi pe care Domnul i-a
rãscumpãrat (agorasanta), sã ajungã la
distrugerea eternã? Au fost propuse mai
multe sugestii: (1) Au fost mântuiþi, dar ºi-au
pierdut mântuirea. Dar acest lucru contrazice
multe alte pasaje din Scripturã (ex., Ioan
3:16; 5:24; 10:28-29). „Rãscumpãrat“ înseam-
nã cã Domnul i-a creat, nu i-a mântuit. Dar
aceastã interpretare forþeazã sensul cuvân-
tului agorazô („a rãscumpãra“). (3) Profeþii
mincinoºi au af irmat doar cã au fost
„rãscumpãraþi“ de Hristos. Dar acest lucru
înseamnã a introduce sensuri inexistente în
verset. (4) Ei au fost „rãscumpãraþi“ în sensul
cã Hristos a plãtit preþul mântuirii lor, dar ei
nu au beneficiat de el, deci nu au fost mân-
tuiþi. Moartea lui Hristos este „suficientã“
pentru toþi (1 Tim. 2:6; Evr. 2:9; 1 Ioan 2:2),
dar „eficientã“ numai pentru cei care cred.
Este un argument solid în favoarea concepþiei
ispãºirii nelimitate (care spune cã Hristos a
murit pentru toþi) ºi împotriva concepþiei
ispãºirii limitate (care afirmã cã Hristos a
murit numai pentru cei pe care urma sã-i
salveze).

2:2. Adevãrul tragic despre mulþi învãþã-
tori mincinoºi este succesul lor: oamenii îi
vor asculta ºi îi vor urma în destrãbãlãrile
lor (aselgeiais, cuvânt pe care Petru l-a mai
folosit ºi în 1 Pet. 4:3 [„desfrânãri“]; 2 Pet.
2:7 [„destrãbãlatã“]; v. 18 [„desfrânãri“]).
(Cf. aselgeia din Rom. 13:13; 2 Cor. 12:21;
Gal. 5:19; Ef. 4:19; Iuda 4.) Cuvântul se
referã la practici sexuale imorale degradante.

2:3. Lucrãtorii ºarlatani ºi impostorii au
tulburat deseori turma lui Dumnezeu. În
lãcomia lor (cf. v. 14) ei s-au folosit de alþii
pentru propriile lor scopuri mercantile ºi au
transformat biserica într-un loc murdar
al afacerilor necinstite. Sã aibã un câºtig

(emporeusontai) înseamnã a comercializa
(„a cumpãra, a vinde, a face comerþ“; cf.
emporeusometha, „vom face negustorie“;
Iac. 4:13). Sensul literal al expresiei cuvân-
tãri înºelãtoare (plastois [de unde provine
cuvântul „plastic“] logois) este „cuvinte
fabricate“. Aceºti oameni sunt artificiali, nu
autentici. Sfârºitul lor este osânda (krima,
„judecata“) ºi pierzarea (apôleia; folosit de
douã ori în 2 Pet. 2:1 ºi, de asemenea, în
3:16). Soarta lor este aceeaºi cu cea pregãtitã
de Dumnezeu altor profanatori ai adevãrului
ºi neprihãnirii (aºa cum a afirmat Petru în v.
4-6). Distrugerea lor nu dormiteazã (ou nys-
tazeim care mai apare o singurã datã în NT
pentru a se referi la fecioarele care au adormit
din Mat. 25:5). Dreptatea lui Dumnezeu nu
doarme ºi nu întârzie niciodatã.

2. EXEMPLE ISTORICE DE PEDEPSIRE 
(2:4-6)
În versetele 4-10a Petru a folosit mai

multe ilustraþii pentru a prezenta atât jude-
cata Domnului cât ºi izbãvirea Lui. Dupã ce
a citat trei exemple de pedepse (v. 4-6), Petru
a citat un caz de izbãvire (Lot, v. 7). De fapt
versetele 4-9 formeazã o singurã frazã, una
dintre cele mai lungi din Noul Testament.
Intenþia lui Petru a fost de a arãta cã Dum-
nezeu îi va judeca pe învãþãtorii mincinoºi
ºi pe alþii care pãcãtuiesc împotriva Lui ºi
a Cuvântului Sãu. Istoria, a scris Petru, ne
oferã dovezi concludente ale acestui adevãr.

2:4. Primul exemplu îi prezintã pe
îngerii cãzuþi. Este vorba fie de cãderea lor
împreunã cu Satan în rebeliunea lui împo-
triva lui Dumnezeu (Ez. 28:15), fie de pã-
catul îngerilor din Geneza 6:1-4. Deoarece
celelalte douã ilustraþii ale lui Petru din acest
pasaj sunt din Geneza (cap. 7; 19), poate cã ºi
aceasta ilustraþie este tot din Geneza, deºi
este dificil sã fim siguri. Dacã… Dumnezeu
în dreptatea Sa a pedepsit îngerii, cu sigu-
ranþã cã nu va ezita sã-i pedepseascã pe
oameni. El i-a aruncat pe îngeri în Adânc,
literal „tartar“, probabil o închisoare (încon-
juraþi de întuneric, legaþi cu lanþuri) în
perioada dintre „judecata“ lor ºi întemniþarea
lor finalã în iazul de foc etern. Nu va mai
exista o judecatã viitoare, pentru cã soarta lor
este deja pecetluitã. Profeþii mincinoºi, a fost
argumentul lui Petru, vor avea parte de
aceeaºi judecatã ca ºi îngerii rebeli.

2:5. Potopul a lãsat o puternicã impresie
asupra lui Petru pentru cã el s-a referit de trei
ori la el în epistolele sale (1 Pet. 3:20; 2 Pet.
2:5; 3:6). Noe… împreunã cu alþi ºapte inºi
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este traducerea textului grecesc „Noe, a opta
persoanã“. Ceilalþi au fost soþia lui, cei trei fii
ai lui (Sem, Ham ºi Iafet) ºi soþiile lor (Gen.
6:10, 18). Noe a fost un om neprihãnit (Gen.
6:9), un slujitor ascultãtor al lui Dumnezeu ºi
un constructor de nave (Gen. 6:13-22). Petru
a adãugat cã a fost ºi un propovãduitor (kç-
ryka, „herald“) al neprihãnirii, care a vorbit
împotriva rãului ºi imoralitãþii din jurul lui. 

Tema principalã a versetului 2 Petru 2:5
este mânia necruþãtoare a lui Dumnezeu
îndreptatã împotriva civilizaþiei antedilu-
viene, lumea veche… o lume de nelegiuiþi.
Cred învãþãtorii mincinoºi de astãzi cã pot
scãpa de judecata lui Dumnezeu datoritã
faptului cã sunt numeroºi? Petru le-a amintit
lor ºi celor care sunt victimele învãþãturilor
lor false cã Dumnezeu poate sã judece rãul
chiar dacã este vorba de întreaga rasã umanã
(cu excepþia a doar opt oameni). Cuvântul
trimis (epaxas, part. trecut al verbului epagô,
„a aduce asupra cuiva“) aratã caracterul subit
al judecãþii lui Dumnezeu la potop. Petru a
folosit acelaºi verb în versetul 1 vorbind
despre ereticii care „vor face sã cadã“ dis-
trugerea asupra lor.

2:6. Distrugerea cetãþilor Sodoma ºi
Gomora de cãtre Dumnezeu prin foc este
un exemplu clasic al distrugerii universale
a celor pãcãtoºi (Gen. 10:15-29). Participiul
tephrôsas (a prefãcut în cenuºã), folosit
doar aici în Noul Testament, înseamnã „a
reduce la cenuºã“ sau „a acoperi cu cenuºã“.
Petru a încheiat aceastã ilustraþie spunând cã
Dumnezeu a fãcut aceste oraºe sã slujeascã
de pildã (hypodeigma, „model, tipar“) celor
ce vor trãi în nelegiuire (cf. Iuda 7). Scopul
apostolului aici a fost sã citeze aceastã jude-
catã din istorie ºi nu sã analizeze care au fost
cauzele acestei distrugeri atât de aspre. În
zilele noastre homosexualitatea, care sperie
atât de mult cultura apuseanã, ne aduce
aminte de acelaºi mod de comportament lip-
sit de ruºine al locuitorilor celor douã cetãþi
antice (Gen. 19:4-5; cf. Gen. 13:13; Rom.
1:27).

3. EXPLICAREA ELIBERÃRII DIVINE 
(2:7-9)
2:7-9. Petru a vorbit (v. 5) despre un caz

de izbãvire (a lui Noe ºi a familiei lui; acum
el a citat un alt caz, cel al scãpãrii lui Lot.
Întâlnim aici un alt comentariu interesant în
Noul Testament al unui pasaj cunoscut din
Vechiul Testament (cf. comentariilor de
la v. 5). În Geneza 19 Lot nu prea apare ca
neprihãnitul Lot; probabil cã evlavia nu era

vizibilã în mod constant în comportamentul
lui zilnic. Dar poziþia lui înaintea lui Dumne-
zeu a fost cea a unui om justificat (cuvântul
„neprihãnit“ care apare de trei ori în 2 Pet.
2:7-8 este dikaion, „justificat“). Acest lucru
este dovedit de faptul cã Lot era foarte în-
tristat (kataponoumenon, „torturat, apãsat“;
folosit numai aici ºi în Fapte 7:24 în NT) de
gravitatea pãcatelor din jurul lui. Oamenii
din aceste oraºe gemene aveau o viaþã
destrãbãlatã (en aselgeia, „în depravare
sexualã“; în 2 Pet. 2:2 aselgeia este trad.
„destrãbãlãrile“), erau stricaþi (athesmôn,
„fãrã principii“; folosit numai de douã ori în
NT: aici ºi în 3:17) ºi faptele lor erau nele-
giuite (anomois, „fãrã nici un standard sau
lege“). Pe lângã faptul cã era întristat, Lot îºi
chinuia (ebasanizen, „torturat, chinuit“; cf.
Mat. 8:29) sufletul lui neprihãnit. Vederea
ºi auzirea tuturor faptelor lor rele în toate
zilele l-a întristat pe Lot atât de mult încât era
torturat în sufletul sãu.

În 2 Petru 2:9 se descoperã scopul cuvin-
telor apostolului din versetele 4-9. Domnul
ºtie sã izbãveascã pe oamenii neprihãniþi ºi
sã-i pedepseascã pe cei pãcãtoºi. Faptul cã
Dumnezeu îi poate scãpa din încercare pe
oamenii cucernici aduce mângâiere credin-
cioºilor, aºa cum exemplificã istoria lui Noe
ºi a celor ºapte membri ai familiei sale ºi a lui
Lot, a soþiei ºi a fiicelor sale. Pe de altã parte,
Dumnezeu ºtie sã-i pãstreze (tçrein, „a pãstra
sub pazã“) pe cei nelegiuiþi ca sã fie pedep-
siþi în ziua judecãþii (cf. 3:7), judecata din
faþa marelui tron alb ºi iazul de foc (Apoc.
20:11-15). Între timp Dumnezeu continuã
sã-i pedepseascã în aceastã viaþã (cf. Rom.
1:27b), apoi în locuinþa morþilor dupã moarte
(Luca 16:23). Participiul kolazomenous
(„pedepsind, fãcând rãu“) este un alt cuvânt
al lui Petru care apare o singurã datã în Noul
Testament.

B. Prezentarea învãþãtorilor mincinoºi 
(2:10-16)
Faptul cã învãþãtorii mincinoºi vor fi

judecaþi de Dumnezeu este la fel de sigur ca
ºi judecata îngerilor, a lumii din zilele lui Noe
ºi a oamenilor pãcãtoºi din Sodoma ºi Go-
mora. În versetele 10-16 (de asemenea v. 17)
Petru prezintã adevãrata naturã a învãþãto-
rilor mincinoºi care au chinuit biserica din
primul secol.

1. SUNT REBELI (2:10-12A)
2:10-12a. Apostolii ºi învãþãtorii subli-

niau importanþa puritãþii ºi a sfinþeniei

2 Petru 2:6-12a
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înaintea lui Dumnezeu. Dar învãþãtorii min-
cinoºi din bisericã care nu respectau aceste
standarde au demonstrat cã le plãcea sã trã-
iascã în poftele trupului (în pofta lor necu-
ratã [„poluare, pângãrire“] umblã poftind
trupul altuia), la fel ca oamenii din Sodoma
ºi Gomora ºi fãceau aceste lucruri dispreþu-
ind stãpânirea (cf. Iuda 16, 18). Dar nu era
vorba de orice fel de autoritate; aceºti anti-
nomieni nepãsãtori dispreþuiesc (kataphro-
nountas, „a desconsidera“) „stãpânirea“.
Kyriotçtos, „autoritate“ se referã fie la pu-
terile angelice (Ef. 1:21; Col. 1:16), fie, mai
probabil, la autoritatea Domnului (kyrios)
Însuºi (cf. 2 Pet. 2:1). Ne putem aºtepta din
partea oamenilor cu o astfel de mentalitate,
care sunt îndrãzneþi (tolmçtai, „înfumurat,
arogant“) ºi încãpãþânaþi (authadeis, „îndã-
rãtnic“; cf. Tit 1:7) sã „batjocoreascã“ (blas-
phçmountes) dregãtoriile (doxas, probabil
îngeri cãzuþi), mergând pânã acolo încât sã
facã afirmaþii neadevãrate despre ele. Proba-
bil cã blasfemia lor a fost învãþãtura cã trãirea
în pofte este ºi o caracteristicã a îngerilor ºi
cã Dumnezeu doreºte ca omul sã trãiascã
liber de orice constrângeri.

Învãþãtorii mincinoºi fãceau aceste
lucruri pe când îngerii nu aduc o judecatã
batjocoritoare împotriva acestei autoritãþi.
Ne putem aºtepta ca fiinþele mai mari în
tãrie ºi putere (îngerii buni) sã critice
fiinþele mai puþin puternice (îngerii cãzuþi),
dar acest lucru nu este permis înaintea
Domnului (cf. Iuda 8-9). Dar mândria
acestor batjocoritori era atât de mare încât
ei nu cunoºteau limite în atacurile îndrep-
tate împotriva tuturor celor care nu erau de
acord cu învãþãturile lor. Însã ei erau total
ignoranþi exact în privinþa lucrurilor care
fãceau obiectul blasfemiei lor (2 Pet. 2:12a;
cf. Iuda 10).

2. EI SUNT ANIMALICI (2:12B)
2:12b. (În NIV ordinea versetului 12 este

cea urmatã de comentariu — n.tr.) Învãþãtorii
mincinoºi din primul secol erau ca niºte
dobitoace fãrã minte. Acþiunile lor se bazau
pe instinct, nu pe hotãrâri raþionale. Cuvântul
grecesc physika tradus din fire sortite
înseamnã „care aparþine firii“. Ei urmau
dorinþele lor naturale. Ca ºi animalele din
junglã, singura lor valoare era sã fie prinse
ºi nimicite (cf. Iuda 10). Cuvintele aspre
ale lui Petru aratã cât de grave considera el
aceste erezii. Ca ºi animalele, vor pieri în
însãºi stricãciunea lor, expresie care în-
seamnã literal „în stricãciunea (phthora) lor

se vor strica (phtharçsontai) ºi ei“, un inte-
resant joc de cuvinte (cf. „se stricã“ din Ef.
4:22). Stricãciunea se referã aici probabil la
pedeapsa eternã.

3. SUNT AMÃGITORI (2:13)
2:13. Jocul de cuvinte din versetul 12

pregãteºte afirmaþia lui Petru din versetul
13a cã învãþãtorii mincinoºi vor fi prinºi în
propriile lor curse. Îºi vor lua astfel plata
cuvenitã (adikoumenoi [„a suferi un prejudi-
ciu“, sau „a suferi o nedreptate“] misthon
[„rãsplatã“]) pentru nelegiuirea (adikias,
„nedreptate“ sau „rãutate“; cf. v. 15) lor.
Dumnezeu îi va pedepsi conform cu ceea ce
le-au fãcut altora (cf. Gal. 6:7). Deºi învã-
þãtorii mincinoºi încercau sã treacã drept
conducãtori spirituali cu un nivel deosebit de
cunoaºtere, ei nici mãcar nu-ºi ascundeau
orgiile sub întunericul nopþii, ci trãiau în
plãceri ziua-n ameaza mare, când se pun
pe chefuit (apatais, trad. mai bine prin „amã-
giri“). Ei fãceau aceste lucruri în timp ce
participau la mesele de dragoste din bisericã
(NIV marg.; cf. Iuda 12). Ei sunt întinaþi
(spiloi) ºi spurcaþi (mômoi; cf. 2 Pet. 3:14).
Ca o patã pe o cãmaºã curatã sau o zgârieturã
pe un inel, ei profanau Cina Domnului prin
simpla lor prezenþã. Aceasta era una dintre
nedreptãþile pe care le fãceau altora. 

4. SUNT PÃCÃTOªI CRONICI (2:14)
2:14. Din pana lui Petru au ieºit invec-

tive în timp ce el a fãcut în ritm de staccato
afirmaþii de condamnare a acestor eretici.
Dacã a existat pânã acum vreo îndoialã cu
privire la mântuirea acestor învãþãtori minci-
noºi, Petru a clarificat lucrurile spunând cã ei
pãcãtuiau permanent, ochii lor privind mereu
spre pãcat. Expresia le scapãrã ochii de
preacurvie înseamnã literal „având ochii
plini de adulter“, adicã ei se gândeau numai
la adulter când vedeau femei. Expresia nu se
saturã de pãcãtuit înseamnã literal „necon-
tenit în pãcat“ ºi se referã probabil la pãcatele
comise prin ochi (Mat. 5:28). Considerarea
acestor oameni drept credincioºi este o con-
cepþie diametral opusã concepþiei lui Ioan
care spune cã o viaþã trãitã permanent în
pãcat nu este caracteristica celui nãscut din
Dumnezeu (1 Ioan 3:9).

Amãgirea lor avea scopul seducerii (de
la deleazô, „momealã, ademenire“; folosit
numai aici ºi în 2 Pet. 2:18) celor imprudenþi
ºi nestatornici (cf. 3:16). Ei au inima deprin-
sã la lãcomie (cf. 2:3; „deprinsã“ este trad.
cuvântului gegymnasmençn, de unde provine
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„salã de gimnasticã“). Ei „fãceau exerciþii“ în
lãcomie, deprinzând capacitãþi tot mai mari
în domeniul lãcomiei. Cu toate acestea, ei nu
aveau niciodatã îndeajuns. Nu este surprinzã-
tor faptul cã Petru i-a numit blestemaþi (lit.,
„copii ai blestemului“, o expresie ebraicã
care se referã la o distrugere certã din partea
lui Dumnezeu). Senzualitatea, înºelãciunea ºi
lãcomia fac obiectul mâniei lui Dumnezeu.

5. AU SPIRIT MERCANTIL (2:15-16)
2:15-16. Petru a evocat aici a patra ilus-

traþie din Vechiul Testament, dar de data
aceasta el a trecut de la Geneza la Numeri
(cap. 22-24). Aceºti profeþi mincinoºi erau ca
niºte animale (2 Pet. 2:12), ºi prototipul lor,
Balaam, fiul lui Bosor, a fost mustrat de un
animal (Num. 22:28, 30). Pe lângã mentali-
tatea lui mercantilã (a iubit plata [misthon]
fãrãdelegii [adikias]; cf. aceloraºi cuvinte
gr. din 2 Pet. 2:13), Balaam i-a sfãtuit pe
moabiþi sã le întindã o cursã bãrbaþilor evrei
prin stabilirea unor relaþii ilicite cu femeile
moabite, fãcând astfel vinovatã tabãra evre-
ilor de imoralitate (Num. 31:16; cf. Num.
25:1-3; Apoc. 2:14). O mãgãriþã… a început
sã vorbeascã cu glas omenesc (phthenxa-
menon, „a scos un sunet“; folosit ºi în 2 Pet.
2:18) ºi a pus frâu nebuniei (paraphronian,
lit., „fiind departe sau lipsit de o judecatã
dreaptã“; folosit numai aici în NT) prooro-
cului. O mãgãriþã, un animal fãrã minte, a
fost mai inteligentã decât Balaam! Învãþãtorii
mincinoºi, ca ºi Balaam, pãcãtuiau de atât de
mult timp ºi atât de intens încât pãcatul lor a
devenit o formã de nebunie. Mulþi oameni din
ziua de astãzi trãiesc atât de adânciþi în
lãcomie ºi imoralitate încât modul lor de
viaþã este o nebunie din punct de vedere
spiritual. Banii ºi sexul (chiar ºi în numele
religiei) continuã sã aducã distrugerea spiri-
tualã multor oameni. Aceasta este calea lui
Balaam (Iuda 11), departe de calea cea
dreaptã.

C. Distrugerile provocate de învãþãtorii 
mincinoºi (2:17-22)
Deºi judecata finalã a ereticilor este

sigurã, Petru a scris aºa din cauza rãului pe
care ei continuau sã-l facã în biserici. Unii
oameni par special aleºi ca sã fie recrutaþi de
învãþãtorii mincinoºi. Dupã ce le-a prezentat
metodele izbãvirii lui Dumnezeu din mâinile
oamenilor pãcãtoºi ºi le-a fãcut o descriere în
culori vii a învãþãtorilor mincinoºi, Petru a
arãtat distrugerile pe care aceste învãþãturi
false le pot provoca bisericii.

1. ÞINTELE DISTRUGERII LOR (2:17-18)
2:17-18. Aceºti „blestemaþi“ (v. 14) pot

provoca daune din cauza naturii amãgitoare  a
modului lor de abordare ºi a vulnerabilitãþii
victimelor lor. Învãþãtorii falºi sunt niºte
fântâni fãrã apã, niºte nori, alungaþi de
furtunã (cf. Iuda 12-13). În ambele cazuri
omul aºteaptã un beneficiu sau o binecu-
vântare (apã rece de bãut din fântânã sau o
ploaie binefãcãtoare), dar de fiecare datã este
dezamãgit. Însãºi natura ipocriziei este sã
pretinzi cã ai ceea ce nu ai. Petru a scris din
nou (cf. 2 Pet. 2:1, 3, 9, 12-13) despre jude-
cata lor viitoare. Negura întunericului (lit.,
„negreala“ sau „obscuritatea“ [zophos; cf.
„întuneric“ din v. 4] întunericului) este pãs-
tratã pentru ei. Aceastã întunecime este
probabil Iadul. La fel ca în cazul propagãrii
tuturor ereziilor, vorbirea umanã este arma
folositã de învãþãtorii mincinoºi pentru a-ºi
ataca victimele: ei vorbesc (phthengomenoi,
„a scoate un sunet“; folosit ºi în 2 Pet. 2:16)
cu trufie (hyperonka, „umflat“; un alt hapax
legomenon a lui Petru) lucruri de nimic
(mataiotçtos, „inutile, lipsite de valoare, fãrã
rezultate“). Aceste cuvinte care sunau atât de
bine, prin care ei încercau sã-i impresioneze
ºi sã-i înºele pe oameni, erau de fapt fãrã va-
loare ºi asemãnãtoare sunetelor scoase de un
mãgar! Aceºti învãþãtori mincinoºi încercau
sã- i ademeneascã pe cei nes ta torn ic i
„momindu-i“ (deleazousin, „momealã, ade-
menire“, folosit ºi în 2 Pet. 2:14) cu poftele
cãrnii ºi cu desfrânãri (aselgeiais; cf. v. 7).
Învãþãtorii erau libertini ºi încercau sã-i încu-
rajeze pe creºtini sã fie asemenea lor.

Propaganda ºi libertinismul predicat de
ei îi atrag pe unii oameni care abia au ajuns
sã cunoascã Evanghelia ºi cântãresc cerinþele
ei pentru vieþile lor. Oamenii ademeniþi,
prezentaþi prin expresia pe cei ce… au
scãpat de cei ce trãiesc (lit., „trãiesc în per-
manenþã“, part. prez.) în rãtãcire nu sunt
credincioºi, conform opiniei majoritãþii
comentatorilor Bibliei. Totuºi, unii cerce-
tãtorii ai Bibliei afirmã cã cei ademeniþi de
eretici sunt convertiþii la Hristos care, prin
convertirea lor recentã, au scãpat de tovarãºii
lor pãgâni care trãiau în rãtãcire.

2. METODELE DISTRUGERII LOR (2:19)
2:19. Metodele învãþãtorilor mincinoºi

dau rezultate numai în cazul celor naivi,
pentru cã ereticii sunt asemenea unor oameni
de 150 de kilograme care vând reþete de slã-
bire — fãgãduiesc slobozenia, dar ei înºiºi
sunt robi ai stricãciunii (Ioan 8:34-36).
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Promisiunile lor goale ºi arogante legate de
libertate amintesc de cuvintele lui Satan
spuse Evei (Gen. 3:5). Sclavia nu se rezumã
doar la a fi proprietar de sclavi, ci la subju-
garea voinþei unui om, a ideilor lui sau a
fiinþei lui (Rom. 6:16; 1 Cor. 6:12b).

3. ÎNCHEIEREA DISTRUGERII (2:20-22)
Despre cine vorbesc aceste versete?

Patru rãspunsuri sunt posibile.
(1) Unii sugereazã cã „ei“ se referã la

învãþãtorii mincinoºi, nu la oamenii care au
constituit þintele atacurilor lor (ex., Edwin
A. Blum, „2 Peter“ din The Expositor’s Bible
Commentary, 12:282).

(2) Dar legãtura dintre sfârºitul verse-
tului 18 („cei ce de abia au scãpat de cei ce
trãiesc în rãtãcire“) ºi începutul versetului 20
(„dupã ce au scãpat de întinãciunile lumii“)
pare sã indice cã este vorba de oameni insta-
bili, nemântuiþi care erau doar „ascultãtori“ ai
Evangheliei (v. 18).

(3) Alþii cred cã referinþa este dublã:
învãþãtorii mincinoºi ºi „convertiþii“ lor care
îºi pot pierde mântuirea. Dar acest lucru este
contrar multor pasaje care îi asigurã pe cre-
dincioºi de mântuirea eternã.

(4) O altã concepþie este cã credincioºii
noi sunt avertizaþi „sã nu se lase prinºi într-o
viaþã dominatã de pofte… pentru cã vor gãsi
mai puþine satisfacþii ºi împliniri decât au
avut înainte de a fi fost mântuiþi“ (Duane A.
Dunham, „An Exegetical Study of 2 Peter
2:18-22“, Bibliotheca Sacra 140. Ianuarie-
martie 1983:51).

2:20-21. Indiferent dacã ei din versetul
21 (20 în NIV — n.tr.) se referã la învãþãtori
sau la victimele lor, ambele grupuri au avut
la dispoziþie cunoaºterea lui Isus Hristos,
care le-ar fi putut aduce libertate ºi viaþã.
Dar când aceastã cunoaºtere a fost respinsã,
sfârºitul lor va fi o corupere moralã mai
adâncã (se încurcã iarãºi ºi sunt biruiþi) ºi,
probabil, o judecatã mai severã. Într-adevãr
ar fi fost mai bine pentru ei sã nu fi cunos-
cut niciodatã Evanghelia, calea neprihãnirii
ºi porunca sfântã (i.e., mesajul apostolic)
decât, dupã ce au cunoscut adevãrul sã-l
încalce în mod intenþionat.

2:22. Evreii considerau câinii ºi porcii
animale inferioare (cf. Mat. 7:6), deci Petru
a ales aceste animale pentru a-i descrie pe
oamenii care au cunoscut adevãrul ºi s-au
întors de la el. Primul proverb: „Câinele
s-a întors la ce vãrsase“ este din Prover-
bele 26:11. Al doilea proverb: „scroafa
spãlatã s-a întors sã se tãvãleascã iarãºi

în mocirlã“ era probabil o zicalã cunoscutã
printre evreii din primul secol. Principiul care
se deduce din ambele proverbe este cã aceºti
apostaþi (învãþãtorii mincinoºi, victimele lor
sau ambele grupuri) nu au fost niciodatã ceea
ce pãreau a fi ºi s-au întors la ceea ce au fost
în tot acest timp. Câinii ºi porcii pot fi
curãþaþi, dar nu pot fi pãstraþi curaþi din cauza
naturii lor de a se întoarce la viaþa într-un
mediu murdar. Astfel de apostaþi se aflã
într-o robie asprã, sunt mai departe de adevãr
ºi mai scufundaþi în murdãria spiritualã decât
fuseserã înainte.

Credincioºii de astãzi procedeazã bine
dacã iau aminte la avertismentele lui Petru
împotriva învãþãtorilor mincinoºi ºi învaþã
sã deosebeascã singuri adevãrul ºi sã-i înveþe
ºi pe alþii. Învãþãtorii mincinoºi vor avea
parte de distrugere ºi îi vor distruge ºi ei pe
alþii. Dar creºtinii pot duce rãzboiul spiritual
cu mai multã eficienþã dacã ºtiu cine le sunt
duºmanii spirituali, care sunt metodele
folosite de eretici ºi care este rezultatul final
al lucrãrii lor de amãgire a oamenilor.

V. Speranþa creºtinului: revenirea 
Domnului (3:1-16)

Puþinii sunt oamenii cãrora le place sã
aºtepte, dar acesta este lucrul pe care-l cere
Dumnezeu de la credincioºi în timp ce
anticipeazã revenirea Domnului. Cuvântul
prosdokaô, „aºteaptã“, apare de trei ori în
acest capitol (v. 12-14). Acelaºi cuvânt apare
în Luca 12:46, unde este tradus tot „aºteap-
tã“. Aºteptarea trebuie sã fie însoþitã de
veghere.

Creºtinii din primul secol cunoºteau
foarte bine cuvintele profeþilor din Vechiul
Testament despre a doua venire a lui Hristos,
la care au adãugat promisiunile Domnului
Însuºi ºi aducerile aminte permanente din
partea apostolilor prin epistole, cum este cea
a lui Petru. Textul din 2 Petru 3:1-16 pre-
zintã cinci adevãruri sau perspective ale
revenirii Domnului.

A. Credincioºii trebuie sã îºi aminteascã 
de ea (3:1-2)
3:1. Adresându-se cititorilor sãi prin

cuvintele Prea iubiþilor (agapçtoi, „cei
iubiþi, preaiubiþi“; prima din cele patru ocazii
când apare cuvântul în acest capitol: v. 1, 8,
14, 17; cf. Iuda 17-18), Petru a numit scrierea
sa a doua epistolã trimisã acestui grup ºi
a spus cã amândouã erau înºtiinþãri. Mulþi
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cercetãtori cred cã prima epistolã a fost
1 Petru, dar unii sugereazã faptul cã numirea
epistolei 1 Petru o „înºtiinþare“ („aducere
aminte“ în NIV — n.tr.) nu este potrivitã
conþinutului ei. Dar mai important decât
acest lucru este scopul lui Petru: caut sã vã
trezesc mintea sãnãtoasã. Cuvintele gre-
ceºti traduse prin „sã vã trezesc mintea sã-
nãtoasã prin înºtiinþãri“ sunt aceleaºi cuvinte
traduse prin „aducându-vã aminte“ în 2 Petru
1:13. Expresia eilikrinç dianoian („mintea
sãnãtoasã“) poate fi tradusã ºi „minte sin-
cerã“ sau „dispoziþie purã“. (Eilikrinçs mai
apare în NT numai în Fil. 1:10, unde este
trad. „curaþi“.) Cuvântul „sincer“ provine din
cuvintele latine sine cera, „fãrã cearã“. Unii
olari foloseau cearã pentru a acoperi fisurile
ºi defectele vaselor. Ascunderea defectelor
putea fi detectatã numai dacã vasul era þinut
în lumina soarelui. Un astfel de vas era
„judecat de soare“ (sensul lit. al gr. eilikri-
nçs). Dumnezeu doreºte ca poporul Sãu sã
aibã minþi „judecate de soare“, nu minþi în
care petele pãcatului sã fie ascunse.

3:2. Petru le-a adus aminte din nou
cititorilor sãi de nevoia de a nu uita (cf. 1:12-
15). Alþii, ca Petru, s-au referit la sfinþii
prooroci (cf. Luca 1:70; Fapte 3:21; Ef. 3:5),
lucrurile vestite de ei fiind profeþii despre
ziua Domnului ºi alte subiecte înrudite.
Expresia porunca Domnului ºi Mântuito-
rului nostru se referã la învãþãturile Lui,
care erau atunci predicate de apostolii
Domnului (cf. Iuda 17). Menþionarea apos-
tolilor împreunã cu profeþii i-au aºezat pe
acelaºi nivel de autoritate (cf. Ef. 2:20).
Acest lucru se potriveºte scopului anterior
al lui Petru de a face deosebirea dintre
adevãraþii ºi falºii slujitori ai Domnului.
Credincioºii procedeazã bine dacã îºi „aduc“
aminte de scrierile ambelor Testamente
care se referã la revenirea Domnului.

B. Batjocoritorii râd de ea (3:3-7)
3:3. Petru a înþeles cã el ºi cititorii lui

trãiau în zilele din urmã, perioada dintre
prima ºi a doua venire a Domnului. Înainte
de toate înseamnã „mai presus de orice“
(expresia mai apare în 1:20), de importanþã
principalã. Prin batjocoritori Petru s-a
referit la învãþãtorii mincinoºi care negau
pe Isus Hristos (2:1) ºi revenirea Lui (3:4).
Isus a spus cã aceºti eretici vor apãrea (Mat.
24:3-5, 11, 23-26) ºi Pavel a scris acelaºi
lucru (1 Tim. 4:1-3; 2 Tim. 3:1-9). Cuvintele
lui Petru se fac ecoul acestui avertisment, el

adãugând faptul cã vor rosti batjocuri ºi, pe
lângã acest lucru, vor trãi dupã poftele
(epithymias, folosit ºi în 2 Pet. 1:4; 2:10, 18;
Iuda 16, 18) lor. Snobismul arogant ºi dis-
preþul lor faþã de realitatea judecãþii viitoare
au dus la perversiunea sexualã.

3:4. Batjocora lor a luat forma unei
întrebãri obraznice: „Unde este fãgãduinþa
venirii Lui?“ Respingerea acestei promi-
siuni, repetatã atât de frecvent în Noul
Testament (Ioan 14:1-3; Fapte 1:11; 1 Cor.
15:23; 2 Cor. 1:14; Fil. 1:6; 1 Tes. 3:13; 4:14-
18; 2 Tes. 1:10; 2:1; 1 Tim. 6:14; 2 Tim. 4:8;
Tit 2:13; Evr. 9:28; Iac. 5:7), se bazeazã pe
principiul uniformitarismului. Aceasta este
concepþia care afirmã cã procesele cosmice
prezente ºi viitoare pot fi înþelese numai pe
baza funcþionãrii anterioare a Cosmosului.
Am putea spune cã existã o formã incipientã
de deism care exclude intervenþia divinã în
funcþionarea Universului. Într-un Univers
guvernat de legile naturale, susþineau batjo-
coritorii, minunile nu pot avea loc. Din acest
motiv ei afirmau cã Isus Hristos nu va reveni.
Batjocoritorii au dorit sã-ºi întemeieze argu-
mentul pe dovezi cât mai vechi. Deci au fãcut
referire la pãrinþii noºtri (lit., „pãrinþii“),
adicã patriarhii Vechiului Testament (Ioan
7:22; Fapte 3:13; 13:32; Rom. 9:5; 11:28;
Evr. 1:1) ºi la începutul zidirii. Pentru cã
nimic nu s-a întâmplat de atunci, era raþio-
namentul batjocoritorilor, de ce sã aºtepte
revenirea Domnului acum?

3:5-6. Petru a înfruntat direct aceste
argumente reluând unele evenimente din
istoria anticã. Aºa cum apa a jucat un rol
semnificativ în formarea pãmântului, con-
form poruncii lui Dumnezeu, tot ea a fost ºi
agentul distrugerii pãmântului la porunca lui
Dumnezeu. Expresia erau ceruri se referã
la întinderea sau cerul creat în a doua zi a
creaþiei (Gen. 1:6-8); iar expresia ºi un
pãmânt scos… din apã ºi cu ajutorul apei
se referã la apariþia pãmântului din apã în a
treia zi a creaþiei (Gen. 1:9-10).

Dumnezeu Creatorul este de asemenea
Dumnezeu Judecãtorul. Voia Lui suveranã
poate produce oricând schimbãri în aceste
procese, pentru cã El a creat ºi controleazã
procesele „naturale“. Batjocoritorii înadins
(thelontas, „din toatã inima“) se fãceau cã nu
ºtiu de creaþie ºi de potop, un contrast inte-
resant faþã de ocaziile dese în care Petru i-a
îndemnat pe cititori sã îºi „aminteascã“
(2 Pet. 1:12-13, 15; 3:1-2, 8). Batjocoritorii
au lãsat deoparte Cuvântul lui Dumnezeu ºi
s-au plâns de faptul cã Dumnezeu nu fãcea
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nimic. Este interesant faptul cã Petru a fost
atât un creaþionist cât ºi un credincios în uni-
versalitatea potopului (cf. celorlalte referinþe
ale sale la potop: 1 Petru 3:20; 2 Petru 2:5).

Cuvintele „prin ele“ din versetul 3:6 sunt
literal „prin care“. Aceste cuvinte se pot
referi la „Cuvântul lui Dumnezeu“ (la sfâr-
ºitul v. 5 în gr.), sau se pot referi atât la apã
cât ºi la Cuvânt. Totuºi, folosirea apei de
cãtre Dumnezeu atât la creaþie cât ºi la dis-
trugere pare sã acorde credit traducerii NIV
(„prin apã“). Lumea (kosmos) se referã la
locuitori, deoarece pãmântul însuºi nu a fost
distrus de potop. În mod similar în Ioan 3:16
„lumea“ (kosmos) înseamnã locuitorii glo-
bului (cf. Ioan 1:9; 3:17, 19; 4:42; 6:33; 7:7;
15:18-19; 17:14, 21, 23, 25; 1 Ioan 2:2; 3:13;
4:14).

3:7. Versetele 7, 10 ºi 12 sunt singurele
locuri din Noul Testament în care este
descrisã distrugerea viitoare a lumii prin foc.
În trecut lumea a fost distrusã de potop prin
Cuvântul lui Dumnezeu ºi prin apã; în viitor
va fi distrusã prin acelaºi Cuvânt ºi prin
focul judecãþii. Deºi judecata lumii a fost
decisã de cãtre Dumnezeu (cf. 2:3-4, 9, 17),
El pãstreazã încã pãmântul în aceastã stare.
Cerul ºi pãmântul sunt pãzite (tethçsauris-
menoi, „pus deoparte ca o comoarã“ „de foc“
ºi pãstrate (tçroumenoi, „pãzite“ sau „pãs-
trate“) pentru judecatã. Isaia (66:15-16) ºi
Maleahi (4:1) au asociat focul cu revenirea
Domnului. Referinþe asemãnãtoare se gãsesc
în literatura de la Qumran (manuscrisele de la
Marea Moartã) ºi în alte surse cu puþin timp
înainte ºi dupã naºterea lui Hristos. „Ziua
Domnului“ (2 Pet. 3:10) include Necazul cel
Mare, Mileniul, judecata din faþa marelui tron
alb ºi distrugerea rezervatã pentru cerurile ºi
pãmântul de acum. La judecata dinaintea
marelui tron alb dupã Mileniu, oamenii
nelegiuiþi (i.e., pãcãtoºii morþi) vor fi jude-
caþi ºi apoi aruncaþi în iazul de foc (Apoc.
20:11-15). Aceasta va fi, aºa cum a scris
Petru, ziua lor de judecatã (cf. 2 Pet. 2:9) ºi
de peire. Dupã ce ei vor fi aruncaþi în foc,
cerurile ºi pãmântul vor fi distruse prin foc.
Dumnezeu a intervenit printr-o catastrofã în
trecut (prin potop) ºi o va face ºi în viitor.

C. Dumnezeu o garanteazã (3:8-9)
3:8-9. De ce întârzie Domnul atât de mult

în revenirea Lui? Petru a dat douã rãspunsuri.
Primul rãspuns este cã Dumnezeu socoteºte
timpul altfel decât o face omul. Petru a
fãcut apel încã o datã la amintirile lor (sã nu
uitaþi un lucru). Batjocoritorii uitã (v. 5), dar

credincioºii nu trebuie sã uite. Creºtinii
trebuie sã-ºi aminteascã Psalmul 90:4 pe
care l-a citat Petru. Oamenii mãsoarã timpul
conform timpului uman, dar Dumnezeu îl
mãsoarã conform eternitãþii. De fapt, timpul
pare lung numai din cauza perspectivei finite
a omului. Pentru Domnul, o zi este ca o mie
de ani, ºi o mie de ani sunt ca o zi.

Unii sugereazã cã aceastã afirmaþie
constituie un argument împotriva premilenis-
mului. Ei susþin cã cei o mie de ani nu trebuie
înþeleºi în sens literal pentru cã reprezintã
doar un cadru de referinþã comparativ al
timpului. Cu toate acestea, domnia literalã
de o mie de ani a lui Hristos pe pãmânt este
afirmatã cu argumente convingãtoare în
Apocalipsa 20:1-6 (vezi comentariile de
acolo). Petru a folosit doar o comparaþie.
Ceea ce pentru oameni, inclusiv pentru bat-
jocoritori, pare o perioadã lungã, pentru
Domnul este foarte scurtã. Epoca actualã a
Bisericii a durat, în ochii lui Dumnezeu,
aproape douã zile!

Al doilea motiv pentru care revenirea
Domnului pare cã întârzie atât de mult este
dorinþa lui Dumnezeu de a fi mântuiþi cât mai
mulþi oameni posibil (2 Pet. 3:9). Domnul nu
întârzie în împlinirea fãgãduinþei Lui.
Cuvintele „nu întârzie“ traduc cuvântul
bradynei („a ezita, a întârzia, a amâna“).
Petru a folosit din nou o comparaþie între
divin ºi uman (cf. v. 8). Aºa-numita „înce-
tinealã“ a lui Dumnezeu este consideratã de
unii oameni (cum cred unii) doar o întârziere
privitã din punctul de vedere al planurilor
umane, nu al planului lui Dumnezeu. De fapt,
timpul în planul lui Dumnezeu depinde de
rãbdarea Lui, un atribut important al Tatãlui
ceresc (cf. v. 15; Rom. 2:4; 9:22).

Cuvintele doreºte (mç boulomenos) ca
nici unul sã nu piarã nu înseamnã cã
Dumnezeu a emis un decret ca toþi oamenii
sã fie mântuiþi. Biblia nu susþine mântuirea
universalã. Cuvintele acestea se referã la
dorinþele lui Dumnezeu; El doreºte fierbinte
ca toþi sã fie mântuiþi (cf. 1 Tim. 2:4), dar ºtie
cã mulþi Îl vor respinge.

D. Petru o prezintã (3:10-13)
3:10. Când Domnul va veni ca un hoþ,

va fi o mare bucurie, dar ºi o mare catastrofã.
Aceastã comparaþie a fost folositã de Isus
(Mat. 24:42-44) ºi repetatã de alþii (1 Tes.
5:2; Apoc. 3:3; 16:15). Expresia ziua Dom-
nului se referã la evenimentele de la sfâr-
ºitul istoriei care vor începe dupã Rãpirea
Bisericii ºi vor atinge punctul culminant prin
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începerea eternitãþii. La mijlocul celei de-a
ºaptezecea sãptãmâni a lui Daniel, Anti-
hristul se va întoarce împotriva poporului
lui Dumnezeu cu toatã furia (Dan. 9:24-27;
vezi comentariile de la 1 Tes. 5:2; 2 Tes.
2:2-12).

În conflagraþia catastroficã de la sfârºitul
mileniului, cerurile (atmosfera pãmântului ºi
cerul plin de stele, nu locuinþa lui Dumnezeu)
vor trece cu troznet, focul jucând un rol în
acest eveniment (2 Pet. 3:7, 12). Trupurile
cereºti (stoicheia, fie stelele, fie elementele
materiale din care este alcãtuit Universul) se
vor topi de mare cãldurã, ºi pãmântul, cu
tot ce este pe el, va arde (eurethçsetai).
Acest cuvânt grecesc poate însemna cã toate
lucrurile vor fi expuse în adevãrata lor
luminã. Sau ar putea sugera o întrebare:
„Pãmântul ºi tot ce este pe el, vor fi gãsite?“
Alþii (pe baza unor ms. gr.; NIV marg.) spun
cã termenul eurethçsetai ar trebui sã fie
înlocuit cu katakaçsetai, „vor arde“). Poate
cã prima variantã este preferabilã (aºa cum
este în NIV, „va rãmâne gol“).

3:11. Petru a considerat cã lucrurile
menþionate reprezintã o motivaþie puternicã
de a le aºtepta, trãind o viaþã sfântã. Între-
barea: ce fel de oameni ar trebui sã fiþi voi?
este retoricã. Dar, în caz cã cineva nu ar fi
înþeles acest lucru, Petru a rãspuns întrebãrii:
sã aveþi o purtare sfântã ºi evlavioasã.
Expresia „purtare evlavioasã“ (en hagiais
anastrophais) se referã la separarea ºi sfin-
þirea creºtinã — departe faþã de lume,
aproape de Dumnezeu. „Evlavioasã“ (euse-
beiais; de asemenea în 1:3, 6-7) se referã la
pietate înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul
hyparchein (trad. în NIV prin „sã trãiþi“) este
la timpul prezent, fapt ce aratã cã aceste
calitãþi trebuie sã fie permanent prezente în
lumina revenirii Domnului. Batjocoritorii,
care puneau la îndoialã revenirea Domnului,
urmatã de judecata lor, duceau vieþi pãcã-
toase (2:7, 10, 12-15, 18-20; 3:3). Spre deo-
sebire de ei, urmaºii lui Isus, aºteptând
revenirea Lui, trebuie sã fie sfinþi (v. 14; cf.
Tit 2:12-14; 1 Ioan 3:3).

3:12. Sfinþenia ºi evlavia (v. 11) îi deter-
minã pe oamenii lui Dumnezeu sã trãiascã
aºteptând (din prosdokaô, „a aºtepta ºi a
anticipa“, cf. v. 13-14) revenirea Domnului,
dar ºi grãbind venirea ei. Cum pot grãbi
credincioºii revenirea Domnului? Vieþile
sfinte ale oamenilor lui Dumnezeu, rugãciu-
nile ºi mãrturisirea lor contribuie la aducerea
altora la pocãinþã. Apoi Petru a repetat pentru
a sublinia faptul cã la începutul eternitãþii

(numitã aici zilei lui Dumnezeu) cerurile
vor fi distruse prin foc (aprinse) ºi trupurile
cereºti se vor topi de cãldura focului (cf.
comentariilor de la v. 10). Acest eveniment
încheie „ziua Domnului“ (v. 10) ºi începe
„ziua lui Dumnezeu“.

3:13. Vechiul sistem cosmic va ceda
locul sãu unor ceruri noi ºi unui pãmânt
nou, iar credincioºii „aºteaptã“ acest lucru
(cf. v. 12, 14), nu distrugerea pãmântului.
Cerul ºi pãmântul nou, oferite dupã fãgã-
duinþa lui Dumnezeu, vor fi locul unde va
locui neprihãnirea (lit., „în care nepri-
hãnirea locuieºte permanent“). Vor fi casa
neprihãnirii pentru cã Cel neprihãnit va fi
acolo (Ier. 23:5-7; 33:16; Dan. 9:24; Apoc.
21:1, 8, 27). Ce contrast faþã de pãcãtoºenia
lumii!

E. Comportarea este schimbatã de ea 
(3:14-16)
3:14. Pentru a arãta cã purtarea omului

este legatã de aºteptarea revenirii Domnului,
acest paragraf începe cu De aceea (Dio). Ce
fel de oameni trebuie sã fie credincioºii? Ei
trebuie sã fie sfinþi ºi evlavioºi (v. 11) ºi, de
asemenea, trebuie sã asculte de îndemnul:
siliþi-vã (spoudasate; cf. 1:10, 15; de ase-
menea cf. spoudçn, 1:5) sã fiþi… fãrã pri-
hanã (aspiloi, folosit ºi în 1 Tim. 6:14; Iac.
1:27 [„curatã“]; 1 Pet. 1:19 [cu referire la
Hristos]), fãrã vinã (amômçtoi, „fãrã lipsuri
[morale]“, ca un animal de sacrificiu fãrã
cusur; folosit ºi în Ef. 1:4; 5:27; Fil. 2:15;
Col. 1:22; Evr. 9:14; 1 Pet. 1:19; Iuda 24;
Apoc. 14:5) ºi în pace cu Dumnezeu (cf. Rom.
5.1). Învãþãtorii mincinoºi, a spus Petru, erau
„întinaþi (spiloi) ºi spurcaþi“ (mômoi; 2 Pet.
2:13), dar credincioºii trebuie sã facã din
puritatea moralã preocuparea lor principalã
(cf. 1:4), pentru a fi la fel ca Hristos Cel fãrã
prihanã (1 Pet. 1:19). Acesta este rezultatul
practic al implantãrii naturii divine (2 Pet.
1:4) în membrii familiei lui Dumnezeu; este
tema principalã a simfoniei harului prezen-
tatã în 1:5-7.

3:15. Îndelunga rãbdare a Domnului
se datoreazã dorinþei Lui ca oamenii sã vinã
la mântuire (cf. v. 9). Aparenta amânare a
celei de-a doua veniri, departe de a fi o inac-
tivitate, având un caracter negativ al lui
Dumnezeu Tatãl, este o demonstrare a unei
calitãþi a Sale, makrothymian (îndelunga
rãbdare). Acum lumea are timp sã se pocã-
iascã, dar nu va mai fi aºa cînd va veni „ziua
de judecatã“ (2:9; 3:7). Rãbdarea Domnului
duce la pocãinþã, aceeaºi temã tratatã ºi de

2 Petru 3:11-15

867

2Petru.qxd  04.01.2005  22:37  Page 867



Pavel în Romani 2:4, chiar dacã acesta a fost
sau nu pasajul la care s-a gândit Petru (cf.
comentariilor de la 2 Pet. 3:16). Este intere-
sant faptul cã Petru l-a numit pe Pavel prea
iubitul (agapçtos, „prea iubit“; cf. v. 1, 8, 14,
17) nostru frate. Cu mai mulþi ani în urmã
Pavel l-a mustrat aspru pe Petru (Gal. 2:11-
14), dar acest lucru nu a distrus dragostea ºi
respectul lor reciproc.

3:16. Petru a spus cã Pavel a scris despre
lucrurile acestea. Deºi au fost scrise cu
„înþelepciunea“ lui Dumnezeu (v. 15), epis-
tolele lui Pavel conþin unele lucruri grele de
înþeles. Cuvântul grecesc tradus „greu de
înþeles“ (dysnoçta, numai aici în NT) era
uneori folosit cu referire la oracole care erau
ambigue ºi obscure. Petru însuºi, la fel ca cei
neºtiutori (amatheis, „neînvãþaþi“) care erau
neofiþi în doctrinele Noului Testament, au
gãsit unele afirmaþii ale lui Pavel obscure.
Aceste pasaje dificile (pe care Petru nu le-a
specificat) i-au determinat pe cei nestator-
nici (astçriktoi; cf. 2:14) sã perverteascã ºi
sã „rãstãlmãceascã“ (streplousin, „a rãsuci, a
chinui“; un alt cuvânt care apare numai aici
în NT) adevãratul lor sens. Dar acest lucru
era de aºteptat, pentru cã aºa au procedat ºi cu
celelalte Scripturi.

Faptul cã Petru s-a referit la epistolele
lui Pavel ºi apoi la „celelalte Scripturi“ aratã
cã scrierile lui Pavel erau considerate parte
din Scriptura plinã de autoritate. Acest com-
portament — rãstãlmãcirea Scripturii pentru
interese proprii — va fi judecat de Dum-
nezeu, cei neºtiutori ºi nestatornici fiind vino-
vaþi de pierzarea (apôleian; cf. 2:1, 3) lor.
Credincioºii pot sã nu înþeleagã pe deplin
Scriptura, dar nu au voie sã rãstãlmãceascã
sensurile ei evidente.

VI. Încheiere (3:17-18)

3:17. Folosind un stil cald ºi iubitor
(prea iubiþilor apare pentru a patra oarã în
acest capitol; cf. v. 1, 8, 14), apostolul Petru
îºi încheie aceastã epistolã publicã ºi totuºi
personalã printr-un avertisment (v. 17) ºi o
încurajare (v. 18). Ambele se întemeiazã pe
presupunerea: ºtiind mai dinainte aceste
lucruri. Aceste cuvinte traduc un singur
cuvânt grecesc (proginôskontes), din care
provine cuvântul „prognozã“. Prognoza me-
dicalã îl ajutã pe un pacient sã se pregãteascã
pentru viitor ºi, dacã este posibil, sã facã
schimbãrile necesare. Când un doctor spune:
„Dacã vei continua sã mãnânci la fel de mult,
vei avea probleme grave cu inima peste

câþiva ani“, pacientul „ºtie dinainte“ ºi de
aceea îºi poate schimba viaþa conform acestei
informaþii.

Apoi Petru a avertizat: pãziþi-vã (phy-
lassesthe). Dacã Petru ar fi scris astãzi, el ar
fi putut spune: „Sã nu spuneþi cã nu v-am
avertizat.“ Dacã nu vor fi atenþi, cititorii lui
vor fi târâþi de rãtãcirea acestor nelegiuiþi
(athesmôn; cf. 2:7). Verbul „târâþi“ (syna-
pachtentes; trad. „a fost prins“ în Gal. 2:13)
subliniazã faptul cã este vorba de o miºcare
în grup sau colectivã. Învãþãtorii mincinoºi
nu se mulþumesc sã ademeneascã din când în
când unul sau doi oameni; ei doresc sã
amãgeascã grupuri mari de oameni, ca sã-i
îndepãrteze de doctrina adevãratã a lui
Hristos. Cei care se alãturã acestor oameni
se aflã în pericolul de a fi duºi în rãtãcire
(lucru la care se face referire prin cuvintele
„aluneca“ în 2 Pet. 1:10 ºi „aþi cãzut“ în Gal.
5:4). Nu este vorba de pierderea mântuirii. Pe
de altã parte, cei care au acordat atenþie aver-
tismentului, urmând cu grijã prognoza, pot
evita sã-ºi „piardã“ tãria. Expresia „sã vã
pierdeþi tãria“ traduce cuvântul stçrigmou
(„poziþie fermã“; cf. adjectivului astçriktos,
„nestatornice“ din 2 Pet. 2:14; 3:16 ºi ver-
bului stçrizei, „a întãri“ din 1 Pet. 5:10).

3:18. Expresia creºteþi în harul Dom-
nului nu este subiectivã, întemeiatã numai
pe experienþã ºi sentimente. Este obiectivã,
fiind legatã de cuvântul cheie al lui Petru
cunoºtinþa (cf. 1:2-3, 5-6, 8, 20 [ºtiþi“]; 2:20-
21 [de douã ori în v. 21]; 3:3 [„ºtiþi“]). Nu
este vorba de orice fel de cunoaºtere, ci de
cunoaºterea Domnului ºi Mântuitorului
nostru Isus Hristos (cf. 1:1-2, 11; 2:20).
Verbul „creºteþi“ este un imperativ prezent,
care ar putea fi tradus prin „creºteþi în perma-
nenþã“. Credincioºii trebuie sã creascã „în
har“, adicã în domeniul favorii nemeritate a
lui Dumnezeu ºi în exercitarea harurilor spiri-
tuale despre care Petru a vorbit în 1:5-7.
Acest proces de creºtere spiritualã începe
prin cunoaºterea iniþialã a lui Hristos prin
regenerare (cf. Ioan 17:3) ºi continuã prin
adâncirea relaþiei cu El (Ef. 4:15; Fil. 3:10;
1 Pet. 2:2). Ambele lucruri sunt necesare.
Fãrã cunoaºterea iniþialã nu existã posibili-
tatea creºterii. Dar dacã existã numai acea
cunoaºtere iniþialã, noul credincios care se
confruntã cu probleme „a uitat cã a fost
curãþit de vechile lui pãcate“ (2 Pet. 1:9).

Acum apostolul, mai obiºnuit sã stea
într-o barcã de pescuit decât în faþa unor
suluri cu texte biblice, a afirmat unitatea din-
tre Tatãl ºi Fiul într-o splendidã doxologie.
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Cel care este „Domnul“ nostru este ºi
„Mântuitorul“ nostru. Iar gloria, care îi
aparþine numai lui Dumnezeu (Is. 42:8), îi
aparþine ºi Fiului (cf. 2 Pet. 1:17). A Lui sã
fie slava este lauda ºi rugãciunea (cf. 2 Tim.
4:18) lui Petru. Gloria rãscumpãrãrii, gloria
creºterii spirituale, gloria manifestãrii sim-
foniei harului, gloria izbãvirii de învãþãtorii
mincinoºi ºi gloria venirii Sale finale — toatã
gloria îi aparþine lui Isus. Iar El a primit acea
glorie. El primeºte aceastã glorie acum ºi în
ziua veºniciei. „Ziua veºniciei“ înseamnã
literal pânã „în ziua Veacului“ — de la cruce,
continuând cu zilele Noului Testament, cu
istoria Bisericii, cu timpul prezent ºi cu toatã
eternitatea! Nu este deci surprinzãtor faptul
cã Petru a încheiat cu un cuvânt care con-
firmã lauda: Amin!
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871

INTRODUCERE

Prima Epistolã a lui Ioan este o scrisoare
cu caracter practic adresatã cititorilor
creºtini. Ea avertizeazã împotriva pericolelor
învãþãturilor false ºi îi îndeamnã pe credin-
cioºi sã trãiascã în ascultare de Dumnezeu ºi
în dragoste faþã de fraþii ºi surorile lor. Tema
ei predominantã este comuniunea cu Dum-
nezeu Tatãl ºi cu Fiul Sãu Isus Hristos (1:3).

Autorul. Epistola a fost atribuitã în mod
tradiþional apostolului Ioan, dar numele
autorului nu apare în epistolã. Cu toate
acestea, din modul de exprimare al autorului
este evident cã el poseda autoritate spiritualã.
Mai mult, el a afirmat cã s-a numãrat printre
martorii oculari ai vieþii întrupate a Domnu-
lui Isus (1:1-2). Scriitorii creºtini timpurii,
printre care Irenaeus, Clement din Alexan-
dria ºi Tertulian, au afirmat cã epistola îi
aparþine lui Ioan. Astfel nu existã motive
întemeiate pentru a contesta pãrerea tradiþio-
nalã cã epistola are autoritate apostolicã.

Contextul. Epistola nu conþine nici un indi-
ciu privind identitatea sau locul unde se aflau
cititorii, în afarã de menþionarea faptului cã
erau creºtini. Deoarece tradiþia Bisericii
Primare susþine cã Ioan a lucrat mai mult în
provincia romanã Asia (astãzi în vestul
Turciei), s-a crezut de obicei cã destinatarii
epistolei au locuit acolo. Acest lucru poate fi
adevãrat, mai ales pentru cã acest fapt este
confirmat ºi de Apocalipsa 2 ºi 3.

Cititorii au fost confruntaþi cu învãþãtori
mincinoºi, pe care Ioan i-a numit antihriºti
(1 Ioan 2:18-26). Caracterul precis al acestor
învãþãtori mincinoºi a fost discutat mult.
Mulþi au considerat cã ei au fost gnostici care
susþineau dualismul radical, care postula o
deosebire netã între spirit ºi materie. Alþii au
crezut cã epistola a fost îndreptatã împotriva
docetismului, credinþa cã umanitatea lui Isus
nu a fost realã ºi cã trupul Lui fizic era doar
aparent. De asemenea, foarte des se crede
cã epistola respinge erezia lui Cerintus.

Conform tradiþiei, Cerintus a trãit în provin-
cia romanã Asia ºi apostolul Ioan i s-a îm-
potrivit cu toatã forþa. Cerintus susþinea cã
Isus a fost doar un om, cã divinul Hristos a
coborât asupra lui Isus la botezul Lui ºi L-a
pãrãsit înainte de rãstignire.

Nu este posibil sã cunoaºtem cu precizie
caracterul învãþãtorilor mincinoºi cãrora li
s-a opus Ioan în aceastã epistolã. Singurele
informaþii sigure le gãsim în conþinutul epis-
tolei. De aici rezultã clar cã antihriºtii negau
adevãrul cã Isus este Hristosul (2:22).
Afirmaþia din 5:6 poate fi înþeleasã mai bine
în contextul unei învãþãturi similare cu cea
a lui Cerintus. Afirmaþiile ferme din 1:1-2
despre realitatea fizicã a întrupãrii sunt foarte
adecvate, dacã ne gândim la ele în contextul
docetismului. Sublinierea aspectului „cu-
noaºterii“ lui Dumnezeu este foarte potrivitã
în lumina faptului cã ereticii pretindeau cã
deþin „cunoaºterea“ lui Dumnezeu, aºa cum
susþineau gnosticii. Dar gnosticismul este
cunoscut în mare mãsurã din materiale
apãrute la mult timp dupã 1 Ioan ºi multe
caracteristicii ale gândirii gnostice nu sunt
reflectate în epistolã.

Este probabil o greºealã sã încercãm sã
sistematizãm gândirea gnosticã faþã de care
se opune Ioan în aceastã epistolã. Aºa cum
rezultã chiar din afirmaþiile lui, Ioan se referã
la „mulþi“ învãþãtori mincinoºi (2:18; 4:1).
Nu existã nici un motiv sã credem cã toþi au
avut exact aceleaºi concepþii. Lumea anticã
greco-romanã a fost un turn Babel de voci
religioase ºi cititorii s-au confruntat probabil
cu o varietate de idei. Cu toate acestea, ere-
ticii aveau o trãsãturã comunã: negau per-
soana lui Hristos, dar o negau în multe feluri.
Pe baza versetului 2:19 se poate sugera cã
ereticii proveneau în mare parte din Iudea
(vezi comentariile de la 2:19). Dar dincolo
de aceasta atât este greu sã facem afirmaþii
certe despre caracterul exact al ereziei sau
ereziilor care au dus la scrierea epistolei lui
Ioan.

Cititorii iniþiali au fost creºtini, lucru
evident din 2:12-14, 21 ºi 5:13. Referirea la
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„ungerea“ pe care o aveau (2:20, 27), adicã la
Duhul Sfânt, poate sugera de asemenea cã
destinatarii scrisorii lui Ioan au fost în princi-
pal conducãtorii bisericii sau bisericilor. În
Vechiul Testament, conducãtorii Israelului,
profeþii, preoþii ºi regii, erau unºi în mod
frecvent în funcþiile lor. Deºi argumentul cã
1 Ioan 2:20 ºi 27 se referã la „ungerea“ pe
care o au toþi creºtinii este plauzibil, o aseme-
nea idee este rar întâlnitã în Noul Testament.
Chiar ºi textul din 2 Corinteni 1:21 se poate
referi la poziþia de apostol al lui Pavel. De
aceea este posibil ca în 1 Ioan 2:20 ºi 27
autorul sã fi dorit sã afirme competenþa
conducãtorilor bisericii în domeniul înþele-
gerii spirituale, ºi astfel capacitatea lor de
a-ºi exercita autoritatea împotriva învãþãto-
rilor mincinoºi. Conducãtorii nu aveau
nevoie sã fie învãþaþi de un învãþãtor uman,
pentru cã  ei au fost învãþaþi de „ungerea“ lor,
adicã de Duhul Sfânt.

Este imposibil sã fim dogmatici asupra
acestui aspect. Fãrã îndoialã cã Ioan ºtia cine
erau cititorii epistolei sale. Chiar dacã el s-a
adresat în primul rând conducãtorilor, epis-
tola era destinatã sã fie cititã în faþa întregii
biserici (sau a bisericilor), pentru cã numai
aºa îºi putea atinge scopul de a susþine autori-
tatea învãþãtorilor existenþi. Astfel întreaga
adunare putea primi învãþãturile din epistolã
ºi, în acelaºi timp, putea sã fie încurajatã sã
aibã încredere în cãlãuzirea oferitã de con-
ducãtorii lor inspiraþi de Duhul. În Biserica
Primarã una dintre responsabilitãþile princi-
pale ale bãtrânilor Bisericii era sã protejeze
turma de „lupii“ spirituali (Fapte 20:28-29;
Tit 1:9-11). Dacã învãþãtorii mincinoºi
fãceau afirmaþii grandioase despre înþelep-
ciunea ºi autoritatea lor spiritualã, era normal
ca autorul inspirat al epistolei sã-ºi afirme
încrederea în conducãtorii oficiali ai bise-
ricii. Acest lucru ducea la întãrirea unitãþii
dintre ei ºi bisericã ºi puteau rezista astfel
mai bine împotriva pãtrunderii ideilor ere-
tice.

Totuºi, se poate crede cã referinþele la
„copilaºi“, „pãrinþi“ ºi „tineri“ (1 Ioan 2:12-
14) indicã faptul cã destinatarii epistolei au
fost oameni aflaþi la diverse niveluri de
maturitate spiritualã. Dacã este aºa, conducã-
torii nu pot fi consideraþi singurii destinatari
ei epistolei. Pe de altã parte, toþi cititorii sunt
numiþi de acest scriitor „copilaºilor“ (ex.,
2:18) ºi termenii folosiþi în 2:12-14 pot fi
doar forme de a se adresa aceloraºi oameni
din puncte de vedere diferite. (O discuþie
mai amplã pe aceastã temã se gãseºte la
comentariile asupra acestor versete.)

În orice caz epistola, a avut fãrã îndoialã
scopul de a avertiza ºi a învãþa întreaga bise-
ricã (sau Bisericile) cãreia (cãrora) i-a fost
trimisã epistola. Iar adevãrurile ei se pot
aplica foarte bine experienþei fiecãrui creºtin.

Data. Virtual nimic din conþinutul epistolei
nu indicã o datã sau o perioadã a scrierii ei.
Mulþi cercetãtori conservatori sugereazã o
datã apropiatã de primul secol d.Hr., cam
în aceeaºi perioadã sau puþin dupã scrierea
celei de-a Patra Evanghelii. Dar se pot gãsi
argumente convingãtoare ºi pentru susþinerea
ipotezei cã Evanghelia lui Ioan a fost scrisã
înainte de 70 d.Hr. Dacã acceptãm acest
lucru, nu existã nici un motiv ca 1 Ioan sã fi
fost scrisã în aceeaºi perioadã. Dacã 2:19
sugereazã cã învãþãtorii mincinoºi proveneau
din bisericile din Israel supravegheate de
apostoli, atunci acest lucru poate fi un indiciu
cã epistola a fost scrisã înaintea calamitãþilor
revoltei evreieºti împotriva romanilor din
66-70 d.Hr. Dupã aceastã perioadã influen-
þele (bune ºi rele) ale creºtinismului palesti-
nian asupra bisericilor neevreieºti a scãzut
foarte mult. Dacã 2:19 se referã într-adevãr
la Israel, atunci Ioan a scris probabil din
Ierusalim, afirmând cã „ei au ieºit din mijlo-
cul nostru“.

Aceste deducþii nu sunt infailibile, dar
pot indica o datã a scrierii epistolei între 60
ºi 65 d.Hr. Dar trebuie sã recunoaºtem cã nu
poate fi exclusã o datã încã ºi mai timpurie.
Oricare a fost data scrierii sale, epistola con-
þine adevãruri eterne pentru biserica creºtinã.

STRUCTURA

Prima Epistola a lui Ioan este notorie
pentru dificultatea cu care se lasã împãrþitã în
secþiuni. Epistola a fost abordatã din mai
multe unghiuri. Justificarea urmãtoarei struc-
turi trebuie gãsitã în conþinutul comentariu-
lui.

I. Prolog (1:1-4)
II. Introducere: principii fundamentale 

(1:5-2:11)
A. Principiile fundamentale ale 

pãrtãºiei (1:5-2:2)
B. Principiile fundamentale ale 

cunoaºterii lui Dumnezeu (2:3-11)
III. Scopul Epistolei (2:12-27)

A. În lumina stãrii spirituale a 
cititorilor (2:12-14)

B. În lumina ispitelor lumii (2:15-17)

1 Ioan 
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C. În lumina înºelãciunilor din ceasul 
de pe urmã (2:18-23)

D. În lumina responsabilitãþilor 
cititorilor de a rãmâne în Dumnezeu 
(2:24-27)

IV. Cuprinsul Epistolei (2:28-4:19)
A. Prezentarea temei (2:28)
B. Specificitatea copiilor lui Dumnezeu 

(2:29-3:10a)
C. Specificitatea dragostei pentru fraþi 

(3:10b-23)
1. Ce nu este dragostea (3:10b-15)
2. Ce este dragostea (3:16-18)
3. Ce face dragostea pentru 

credincioºi (3:19-23)
D. Specificitatea prezenþei interioare a 

lui Dumnezeu (3:24-4:16)
1. Deosebirea Duhului adevãrului 

(3:24-4:6)
2. Deosebirea Dumnezeului 

dragostei (4:7-16)
E. Tema împlinitã (4:17-19)

V. Încheiere (4:20-5:17)
A. Dragostea explicatã 4:20-5:3a)
B. Dragostea plinã de putere (5:3b-15)
C. Dragostea trãitã (5:16-17)

VI. Epilog (5:18-21)

COMENTARIU

I. Prolog (1:1-4)

Primele patru versete ale epistolei for-
meazã prologul ei. Aici scriitorul prezintã
realitatea tangibilã a întrupãrii lui Hristos ºi
anunþã cã scopurile epistolei sale sunt pãrtã-
ºia ºi bucuria.

1:1. Apostolul ºi-a prezentat subiectul:
ce era de la început. Mulþi au crezut cã aici
el se referã la începutul absolut, la fel ca în
Geneza 1:1 ºi Ioan 1:1. Acest lucru este posi-
bil, dar în lumina interesului epistolei pentru
mesajul original despre Isus Hristos, este mai
plauzibil cã Ioan s-a referit la începutul
propovãduirii evangheliei. Dacã este aºa,
utilizarea expresiei este similarã celei din
1 Ioan 2:7, 24 ºi 3:11. Scriitorul a afirmat
deci cã mesajul proclamat de el era adevãrul
despre Fiul lui Dumnezeu, ai cãrui martori au
fost apostolii ce au intrat în contact direct cu
El. Incluzându-se ºi pe sine însuºi printre
aceºti martori oculari apostolici, autorul îºi
defineºte propovãduirea prin cuvintele: ce
am auzit,  ce am vãzut cu ochii noºtri, ce
am privit ºi ce am pipãit cu mâinile noas-
tre. 

Prin aceste cuvinte introductive, apos-
tolul a trimis prima sãgeatã împotriva ereziei
de care s-a ocupat. Antihriºtii aduceau idei
noi, nu cele prin care a „început“ epoca
evangheliei. Mai mult, negarea întrupãrii lui
Hristos putea fi combãtutã prin experienþele
martorilor oculari, a cãror mãrturie se înte-
meia pe ceea ce au auzit, au vãzut ºi au atins
(cf. „uitaþi-vã“ ºi pipãiþi-Mã“ din Luca
24:39). Mesajul lui Ioan avea baza solidã a
realitãþii istorice.

Sensul exact al expresiei cu privire la
Cuvântul vieþii a fost explicat în mai multe
moduri. Scriind termenul „Cuvântul“ cu
majusculã, NIV considerã cã el este un titlul
al Domnului, la fel ca în Ioan 1:1, 14. Dar
acolo acest titlu nu este calificat prin terme-
nul „vieþii“, folosit aici. Este mai normal sã
înþelegem expresia dupã cum urmeazã:
„mesajul despre viaþã“, conform unui text
paralel din Filipeni 2:16 (vezi de asemenea
Fapte 5:20). Într-adevãr, aºa cum aratã 1 Ioan
1:2, „viaþa“, nu „cuvântul“ este personifi-
catã. Astfel, Ioan a spus cã subiectul lui în
aceastã epistolã se referã la adevãrurile ori-
ginare ºi foarte bine atestate cu privire la
„mesajul despre Viaþã“, adicã despre Fiul lui
Dumnezeu, care este Viaþa (cf. 5:20).

1:2. Viaþa propovãduitã de apostoli are
un pronunþat caracter personal. Pe lângã
faptul cã Viaþa a fost arãtatã… ea este nimic
mai puþin decât viaþa veºnicã… care era la
Tatãl ºi care… a fost arãtatã oamenilor.
Fãrã îndoialã cã autorul se referã aici la întru-
pare.

1:3. Obiectivul la care s-a gândit Ioan
când a scris despre aceste realitãþi semnifi-
cative este ca voi, cititorii, sã aveþi pãrtãºie
cu noi, apostolii. Deoarece mai târziu, în
2:12-14, autorul afirmã în mod clar cã îi
considera pe cititori creºtini autentici, evident
cã scopul lui nu a fost convertirea lor. Este o
greºealã gravã de interpretare sã considerãm
cã termenul „pãrtãºie“ înseamnã doar ceva
mai mult decât „a fi creºtin“. Cititorii erau
deja mântuiþi, dar ei aveau nevoie de aceastã
epistolã pentru a se putea bucura împreunã
cu grupul apostolilor, al cãrui membru era
autorul. În ultimã analizã, acea pãrtãºie
apostolicã era pãrtãºia… cu Tatãl ºi cu Fiul
Sãu, Isus Hristos.

Probabil cã învãþãtorii mincinoºi negau
cã destinatarii epistolei aveau viaþã eternã
(vezi comentariile de la 2:25; 5:13). Dacã
este aºa, ºi dacã destinatarii începeau sã
aibã îndoieli cu privire la afirmaþiile lui
Dumnezeu despre acest adevãr, atunci

1 Ioan 1:1-3
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pãrtãºia lor cu Tatãl ºi cu Fiul se afla în pe-
ricol. Desigur, acest lucru nu înseamnã cã
mântuirea lor se afla în pericol. Fiind cre-
dincioºi, ei nu-ºi puteau pierde darul vieþii
primit de la Dumnezeu (cf. Ioan 4:14; 6:32,
37-40), dar pãrtãºia lor depindea de umbla-
rea lor în luminã (1 Ioan 1:7). Pericolul pen-
tru cititori era sã fie ademeniþi în întuneric de
cântecul de sirenã al antihriºtilor. Cât de
seducãtoare era chemarea aceasta pãgânã
înþelegem din conþinutul epistolei. Deci,
scopul lui Ioan a fost sã ofere cititorilor lui o
necesarã reafirmare a adevãrurilor funda-
mentale ale credinþei lor astfel încât pãrtãºia
lor cu Dumnezeu sã continue.

1:4. Ioan a încheiat prologul cu o notã
personalã delicatã. Dacã aceastã epistolã îºi
va atinge scopul în viaþa cititorilor, atunci
scriitorul însuºi (ºi tovarãºii sãi apostoli) va
culege roada bucuriei spirituale. ªi vã scriem
aceste lucruri pentru ca bucuria voastrã sã
fie deplinã. Aceastã afirmaþie este similarã
cu cea fãcutã de acelaºi autor în 3 Ioan 4: „Eu
n-am bucurie mai mare decât sã aud despre
copiii mei cã umblã în adevãr.“ Apostolii se
asemãnau atât de mult cu Hristos în privinþa
sentimentelor faþã de poporul Sãu, încât bu-
curia lor era legatã de bunãstarea celor de
care se ocupau. Dacã destinatarii îºi vor pãs-
tra comuniunea cu Dumnezeu ºi cu apostolii
Sãi, nimeni nu va fi mai fericit decât Ioan
însuºi.

II. Introducere: principii 
fundamentale (1:5-2:11)

Pentru cã pãrtãºia este obiectivul scriso-
rii lui Ioan, era normal ca sã înceapã printr-o
discuþie despre acest subiect. Deci, în textul
de la 1:5 la 2:11, el a enunþat câteva principii
fundamentale care constituie baza pãrtãºiei
reale cu Dumnezeu. Aceste principii au o
imensã valoare practicã pentru viaþa de zi cu
zi a tuturor creºtinilor. Credincioºii pot testa
prin aceste principii realitatea comuniunii lor
personale cu Dumnezeu. De asemenea, ei
pot înþelege dacã au ajuns sã-L cunoascã pe
Dumnezeu pãrtãºiei lor.

A. Principiile fundamentale ale pãrtãºiei 
(1:5-2:2)
1:5. În prolog autorul a afirmat cã el a

scris despre lucrurile pe care le-a auzit, le-a
vãzut ºi le-a atins. Acum el început cu ceea ce
a auzit: Vestea pe care am auzit-o de la El
ºi pe care v-o propovãduim. Prin cuvintele

„de la El“ Ioan a afirmat fãrã îndoialã cã
mesajul lui era de la Domnul Isus Hristos,
la a cãrui întrupare s-a referit mai înainte
(v. 1-2). Conþinutul „veºtii“, spune Ioan, este
cã Dumnezeu e luminã, ºi în El nu este
întuneric. Aceastã afirmaþie nu se regãseºte
exact în aceºti termeni în cuvintele lui Isus,
dar autorul a fost un apostol care a auzit mai
mult decât s-a „scris“ (cf. Ioan 21:25). Nu
existã nici un motiv sã credem cã Ioan nu a
vorbit în sens literal. El a repetat un adevãr
auzit de la Domnul.

Prezentântu-L pe Dumnezeu drept Lu-
minã, lucru pe care Ioan l-a fãcut frecvent
(Ioan 1:4-5, 7-9; 3:19-21; 8:12; 9:5; 12:35-
36, 46; Apoc. 21:23), el s-a gândit fãrã
îndoialã la Dumnezeu ca Revelatorul sfinþe-
niei Sale. Ambele aspecte ale naturii divine
sunt prezente în discuþia despre pãcat ºi
pãrtãºie din 1 Ioan 1:6-10. Ca Luminã, Dum-
nezeu scoate la luminã pãcatul omului ºi îl
condamnã. Dacã cineva umblã în întuneric, el
se ascunde de adevãrul pe care Lumina îl
reveleazã (cf. Ioan 3:19-20). Aceºti termeni
revelatori, cum sunt „adevãrul“ ºi „Cuvântul
Sãu“ sunt proeminenþi în 1 Ioan 1:6, 8, 10.

Este important ca „vestea“ pe care a
auzit-o Ioan sã fie transmisã ºi cititorilor sãi
(„pe care v-o propovãduim“). Unii cercetã-
tori au susþinut cã afirmaþiile false care sunt
condamnate în versetele 6, 8, 10 aparþin învã-
þãtorilor mincinoºi sau antihriºtilor, despre
care Ioan va scrie mai târziu. Dar nu existã
nici o dovadã a acestui lucru. Scriitorul a
continuat sã foloseascã persoana întâi plural
afirmând astfel cã vorbeºte atât despre el cât
ºi despre cititorii lui. Atunci când sunt exami-
nate cu atenþie, aceste afirmaþii pot fi fãcute
de creºtinii care au pierdut contactul cu reali-
tãþile spirituale ºi cu Dumnezeu. Efortul de
a descoperi în versetele 6-10 convingerile
doctrinare ale învãþãtorilor eretici nu are o
bazã exegeticã solidã.

1:6. Pentru cã „Dumnezeu e luminã“,
consecinþa este cã un creºtin nu poate susþine
pe bunã dreptate cã are comuniune cu El dacã
trãieºte în întuneric. Acesta este avertismen-
tul lui Ioan: Dacã zicem cã avem pãrtãºie
cu El, ºi umblãm în întuneric, minþim, ºi
nu trãim adevãrul. Ioan ºtia, ca orice pastor
înþelept, cã uneori creºtinii simuleazã spiri-
tualitatea deºi trãiesc în neascultare. Apos-
tolul Pavel s-a confruntat cu un caz de incest
în adunarea corintenilor (1 Cor. 5:1-5) ºi a
scris o listã a pãcatelor, pentru care membrii
trebuie disciplinaþi de bisericã (1 Cor. 5:9-
13). Afirmaþiile false despre pãrtãºia cu

1 Ioan 1:4-6
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Dumnezeu au reprezentat o realitate tragicã
în istoria Bisericii.

Un creºtin care spune cã se aflã în pãr-
tãºie în Dumnezeu (care „e luminã“), dar care
nu-L ascultã (umblã „în întuneric“), minte
(cf. 1 Ioan 2:4). Ioan a folosit de zece ori
cuvântul „întuneric“ pentru a se referi la
pãcat (Ioan 1:5; 3:19; 12:35 [de douã ori];
1 Ioan 1:5-6; 2:8-9, 11 [de douã ori]).

1:7. Nu poate existã decât o singurã sferã
a comuniunii cu Dumnezeu: lumina. Astfel
Ioan a afirmat cã creºtinul va avea aceastã
comuniune numai în luminã: Dar dacã um-
blãm în luminã, dupã cum El Însuºi este
în luminã, avem pãrtãºie unii cu alþii. Este
ciudat faptul cã mulþi comentatori au consi-
derat cã expresia „unii cu alþii“ se referã la
pãrtãºia cu alþi creºtini. Dar nu despre aceas-
ta a vorbit autorul. Pronumele grecesc tradus
„alþii“ (allçlôn) se poate referi la cele douã
pãrþi (Dumnezeu ºi creºtinul) numite în prima
parte a afirmaþiei. Aspectul subliniat de Ioan
este cã, dacã creºtinii trãiesc în lumina în care
se aflã Dumnezeu, atunci existã pãrtãºie
reciprocã între Dumnezeu ºi ei. Acest lucru
înseamnã cã ei au pãrtãºie cu El ºi El are
pãrtãºie cu ei. Lumina însãºi este realitatea
fundamentalã pe care o împãrtãºesc. Astfel
comuniunea realã cu Dumnezeu înseamnã
trãirea în sfera în care experienþa omului este
iluminatã de adevãrul identitãþii lui Dumne-
zeu. Înseamnã a trãi deschis în faþa revelaþiei
Lui în Isus Hristos. Aºa cum a afirmat Ioan
(v. 9), acest lucru înseamnã ca oamenii cre-
dincioºii sã recunoascã ceea ce lumina le
descoperã cã este greºit în vieþile lor.

Este semnificativ faptul cã Ioan a vorbit
despre umblarea în luminã, nu conform
luminii. A umbla conform luminii este posi-
bil numai în cazul unei vieþi complet lipsite
de pãcat ºi atunci pãrtãºia cu Dumnezeu ar fi
imposibilã pentru oamenii pãcãtoºi. Dar a
umbla în luminã sugereazã deschidere ºi
ascultare faþã de luminã. Ioan nu i-a consi-
derat pe creºtini lipsiþi de pãcat, aºa cum se
aratã clar în ultima parte a acestui verset,
pentru cã Ioan adaugã: ºi sângele lui Isus
Hristos, Fiul Lui, ne curãþeºte de orice
pãcat. Aceastã afirmaþie este sub aspect gra-
matical în raport de coordonare cu cea
precedentã: „avem pãrtãºie unii cu alþii“.
Afirmaþia versetului 7, luatã în întregul ei,
aratã cã douã lucruri sunt adevãrate cu privire
la credincioºii care umblã în luminã: (a) ei
sunt în pãrtãºie cu Dumnezeu ºi (b) ei sunt
curãþiþi de orice pãcat. Atât timp cât existã o
deschiderea realã faþã de lumina adevãrului

divin, greºelile creºtinului se aflã sub pu-
terea de curãþire a sângelui vãrsat a lui
Hristos. Într-adevãr, numai în virtutea lucrãrii
Mântuitorului de pe cruce poate exista
pãrtãºie între creaturile imperfecte ºi
Dumnezeul perfecþiunii infinite.

1:8. Dar atunci când un credincios
experimenteazã pãrtãºia realã cu Dumnezeu
el ar putea fi ispitit sã creadã sau sã spunã cã
el, cel puþin în acel moment, este total liber
faþã de pãcat. Ioan a avertizat împotriva
acestei concepþii autoamãgitoare. Dacã
zicem cã n-avem pãcat, ne înºelãm singuri,
ºi adevãrul nu este în noi (cf. v. 6; 2:4). În
cazul în care creºtinii înþeleg adevãrul cã în
Cuvântul lui Dumnezeu se susþine pãcãto-
ºenia inimii umane, atunci ei ºtiu cã nu sunt
total liberi faþã de pãcat, chiar dacã nu sunt
conºtienþi de el. Dacã însã adevãrul se aflã
„în“ ei ca influenþã dominantã ºi motiva-
toare, aceastã autoamãgire nu se va produce.
Dacã un om afirmã cã „nu are pãcat“, indife-
rent dacã afirmaþia lui se referã la o perioadã
mai scurtã din viaþa lui sau pentru totdeauna,
el minte.

1:9. În contextul versetului 8, creºtinii
trebuie sã fie gata oricând sã-ºi recunoascã
toate pãcatele descoperite de lumina lui
Dumnezeu. Astfel Ioan a scris: Dacã ne
mãrturisim pãcatele, El este credincios ºi
drept, ca sã ne ierte pãcatele ºi sã ne curã-
þeascã de orice nelegiuire. Deºi NIV traduce
„pãcatele noastre“ (ca ºi COR, „ne“), tradu-
cere posibilã, pronumele „noastre“ nu apare
în textul grecesc. Expresia (tas hamartias)
conþine numai un articol ºi un substantiv ºi se
poate considera cã articolul face parte din
categoria celor numite de gramaticieni „arti-
colul referinþei anterioare“. Dacã este aºa,
existã un contrast subtil între aceastã expresie
ºi cuvintele „orice nelegiuire“, care urmeazã
dupã ea. Afirmaþia lui Ioan poate fi parafra-
zatã dupã cum urmeazã: „Dacã ne mãrturi-
sim pãcatele, El… va ierta pãcatele pe care
le-am comis ºi, mai mult, ne va curãþi de toate
nelegiuirile.“ Este evident cã numai Dumne-
zeu cunoaºte în orice moment mãsura nele-
giuirii unei persoane, dar fiecare creºtin are
responsabilitatea de a recunoaºte (sensul
cuvântului „mãrturisim“; homologômen; cf.
2:23; 4:3) tot ceea ce îi aratã lumina ºi, când
procedeazã aºa, i se acordã o curãþire com-
pletã ºi perfectã. Astfel nu mai trebuie sã
ne chinuim din cauza pãcatelor de care nu
suntem conºtienþi.

De altfel, este o mângâiere sã aflãm cã
iertarea care ne este promisã aici este absolut

1 Ioan 1:7-9
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sigurã (pentru cã Dumnezeu „este credin-
cios“) ºi în concordanþã cu sfinþenia Lui (El
este „drept“). Cuvântul tradus aici „drept“
(dikaios) este acelaºi care este folosit ca titlu
pentru Hristos în 2:1 ºi este tradus „Cel nepri-
hãnit“. Dikaios este folosit ºi cu referire la
Dumnezeu (Tatãl sau Fiul) în 2:29 ºi 3:7. În
mod evident, Dumnezeu este „drept“ sau
„neprihãnit“ atunci când iartã pãcatul cre-
dinciosului datoritã „jertfei de ispãºire“ a
Domnului Isus (vezi 2:2). Aºa cum este deja
evident din 1:7, pãrtãºia creºtinului cu
Dumnezeu este legatã în mod inseparabil de
eficienþa sângelui pe care Isus l-a vãrsat pen-
tru el.

În perioada modernã unii au negat faptul
cã creºtinul are nevoie sã-ºi mãrturiseascã
pãcatele ºi sã cearã iertare. Se susþine cã un
credincios are deja iertarea în Hristos (Ef.
1:7). Dar aceastã concepþie face confuzie
între poziþia perfectã pe care creºtinul o are
în Fiul lui Dumnezeu (prin care el este „pus“
sã stea „împreunã [cu Hristos] în locurile
cereºti“ [Ef. 2:6]) ºi nevoile lui ca om de pe
pãmânt supus greºelilor. Aspectul despre care
este vorba în 1 Ioan 1:9 poate fi definit drept
iertarea „familialã“. Este perfect de înþeles
cã un fiu trebuie sã cearã iertare tatãlui sãu
pentru greºelile sale dar, în acelaºi timp, po-
ziþia lui în familie nu este pusã în pericol. Un
creºtin care nu cere niciodatã iertare Tatãlui
sãu ceresc pentru pãcatele lui nu se aratã
deloc sensibil faþã de întristarea pe care o
produce Tatãlui sãu. În plus, Domnul Isus
Însuºi ªi-a învãþat ucenicii sã caute iertarea
de pãcatele lor într-o rugãciune care trebuie
sã fie zilnicã (cf. expresiei: „pâinea noastrã
cea de toate zilele dã-ne-o nouã astãzi“, Mat.
6:11-12). Învãþãtura cã un creºtin nu trebuie
sã-i cearã zilnic iertare lui Dumnezeu este
aberantã. De altminteri, Ioan nu leagã nicio-
datã mãrturisirea pãcatelor de dobândirea
vieþii eterne, care este întotdeauna primitã
prin credinþã. Versetul 1 Ioan 1:9 nu vorbeºte
despre nemântuiþi, ºi efortul de a-l transforma
într-o afirmaþie soteriologicã este greºit.

Se mai poate spune ºi faptul cã atât timp
cât ideea umblãrii în luminã sau în întuneric
este înþeleasã corect ca experienþã, aceste
concepte nu sunt dificile. „Întuneric“ are un
sens etic (Theological Dictionary of the New
Testament, s.v. „skotos“, 7:444). Când cre-
dinciosul îºi pierde contactul personal cu
Dumnezeul luminii, el începe sã trãiascã în
întuneric, iar mãrturisirea pãcatului este calea
care duce înapoi spre luminã.

1:10. Cu toate acestea, dupã ce credin-
ciosul pãcãtuieºte, el nu trebuie sã-ºi nege
pãcatul. Dacã zicem cã n-am pãcãtuit, Îl
facem mincinos, ºi Cuvântul Lui nu este în
noi. Aceastã afirmaþie trebuie înþeleasã în
contextul versetului 9. Când un creºtin este
confruntat de Cuvântul lui Dumnezeu în legã-
turã cu pãcatele lui, el trebuie sã le recu-
noascã, nu sã le nege. A-ºi nega pãcatele
personale în faþa mãrturiei contrare a lui
Dumnezeu înseamnã a-L „face mincinos“ pe
Dumnezeu. Contrazicând Cuvântul Sãu, o
persoanã Îl respinge ºi refuzã sã-I acorde
locul ce I se cuvine în viaþa lui.

2:1. Poate cã unii dintre cititorii lui Ioan
ar fi putut sã creadã cã insistenþa asupra
pãcãtoºeniei creºtinului descurajeazã sfin-
þenia. Dar intenþia lui Ioan era contrarã:
Copilaºilor, vã scriu aceste lucruri, ca sã
nu pãcãtuiþi. El li s-a adresat plin de afec-
þiunea unui apostol preocupat ca un pãrinte de
ei. (Cuvântul gr. trad. „copilaºilor“ este tek-
nia [lit., „micuþii nãscuþi“], folosit de ºapte
ori de cãtre Ioan în aceastã epistolã [v. 1, 12,
28; 3:7, 18; 4:4; 5:21] ºi o datã în Evanghelia
lui [Ioan 13:33]. Un cuvânt similar, tekna [cei
nãscuþi“] apare în Ioan 1:12; 11:52; 1 Ioan
3:2, 10 [de douã ori]; 5:2; 2 Ioan 1, 4, 13; ºi
în 3 Ioan 4. Pe de altã parte, paidia [„copii“]
apare numai de douã ori în 1 Ioan [2:13,
18].)

Afirmaþiile din 1:8, 10 despre tendinþele
pãcãtoase ale credincioºilor nu încurajeazã
pãcatul; de fapt, creºtinii sinceri sunt averti-
zaþi împotriva pãcatului. Dacã un credincios
încearcã sã facã afirmaþii cum sunt cele com-
bãtute în 1:8 ºi 10, atunci el nu va recunoaºte
ºi nu va respinge pãcatul. Dar pãcatul este o
realitate, oricât de mult dorea Ioan ca sã nu
fie comis de cititorii sãi. Din acest motiv, el
i-a asigurat: Dar dacã cineva a pãcãtuit,
avem la Tatãl un Mijlocitor, pe Isus Hris-
tos, Cel neprihãnit. Ioan nu dorea ca desti-
natarii epistolei sale cã pãcãtuiascã, dar ºtia
cã nici unul dintre ei nu era perfect ºi avea
nevoie de ajutorul Mijlocitorului lor.

Cuvântul „Mijlocitor“ este traducerea
termenul grecesc paraklçton, având sensul
de „Avocat“. Ioan este singurul scriitor al
Noului Testament care a folosit termenul în
legãturã cu Duhul Sfânt (de patru ori în
Evanghelia sa: Ioan 14:26, 26; 15:26; 16:7).
În aceste patru versete, cuvântul este tradus
„Mângâietorul“. Sensul cuvântului în contex-
tul versetului din 1 Ioan 2:1 este de avocat al
apãrãrii care pledeazã cazul clientului sãu în
faþa tribunalului. Modul în care Domnul Isus

1 Ioan 1:10-2:1
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Îºi îndeplineºte funcþia de avocat al apãrãrii
pentru oamenii Sãi care au pãcãtuit este
ilustrat admirabil în rugãciunea Sa pentru
Petru (Luca 22:31-32). Anticipând apropiata
dezicere a lui Petru de Domnul sãu, Isus L-a
rugat pe Tatãl sã pãstreze credinþa lui Petru,
ca sã nu se piardã. El S-a gândit de asemenea
la modul în care Petru îi va putea ajuta în
viitor pe fraþii lui creºtini. Nu existã nici un
motiv ca sã credem cã Hristos trebuie sã-L
roage pe Dumnezeu sã împiedice ca un creº-
tin sã ajungã în iad ca urmare a pãcatului sãu.
Viaþa eternã este garantatã pe deplin pentru
cei care s-au încrezut în Isus pentru a o avea
(Ioan 3:16; 5:24; etc.). Dar consecinþele
cãderii unui credincios în pãcat, restaurarea
ºi utilitatea lui viitoare sunt probleme urgente
pe care Isus le aduce înaintea lui Dumnezeu
atunci când apare pãcatul. Neprihãnirea Lui
personalã („Cel neprihãnit“; cf. 1 Ioan 1:9,
Dumnezeu este „drept“) Îl calificã într-un
mod unic pe Hristos pentru rolul Sãu de avo-
cat al creºtinului atunci când pãcãtuieºte.

2:2. Dacã Dumnezeu Îºi aratã mila faþã
de credinciosul care a pãcãtuit — ºi credin-
ciosul nu culege consecinþele totale ale
pãcatului sãu în experienþa lui personalã —
acest lucru nu se datoreazã meritelor acelui
credincios. Din contrã, harul obþinut prin
mijlocirea lui Hristos se datoreazã, la fel ca ºi
harul Sãu manifestat în alte domenii, sacri-
ficiului Sãu de pe cruce, care este suficient
pentru acoperirea tuturor pãcatelor. Dacã un
credincios se întreabã pe ce temei poate
obþine mila lui Dumnezeu dupã ce a pãcãtuit,
rãspunsul se gãseºte în acest verset. Atât de
eficace este Isus Hristos ca jertfa de ispãºire
a lui Dumnezeu, încât sacrificiul Sãu nu aco-
perã numai pãcatele creºtinilor, ci pãcatele
întregii lumi. Spunând acest lucru, Ioan a
susþinut evident concepþia cã Isus a murit
într-adevãr pentru toþi oamenii (cf. 2 Cor.
5:14-15, 19; Evr. 2:9). Acest lucru nu
înseamnã, bineînþeles, cã toþi vor fi mântuiþi.
Sensul este cã orice om care a auzit evan-
ghelia poate fi mântuit dacã doreºte (Apoc.
22:17). Totuºi, în context scopul lui Ioan a
fost sã le aducã aminte cititorilor sãi de
amploarea magnificã a „jertfei de ispãºire“
a lui Hristos, care Îi conferã dreptul de a
acþiona ca avocatul Cel neprihãnit al credin-
cioºilor înaintea unui Dumnezeu sfânt.

În perioada recentã au existat multe
discuþii între cercetãtorii biblici pe marginea
cuvântului grecesc hilasmos, tradus „jertfa
de ispãºire“ (la fel ºi în NIV). (Cuvântul
apare în NT numai aici ºi în 1 Ioan 4:10.)

Unii spun cã termenul nu înseamnã împã-
carea mâniei lui Dumnezeu împotriva pãca-
tului, ci „expierea“ sau „curãþirea“ pãcatului
însuºi. Dar dovezile lingvistice ale acestei
interpretãri nu sunt convingãtoare. Concepþia
a fost analizatã ºi combãtutã cu toatã com-
petenþa de cãtre Leon Morris în The Apos-
tolic Preaching of the Cross (Grand Rapids:
Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1965, p.
125-85).

Mânia lui Dumnezeu împotriva pãcatului
nu este o concepþie atractivã pentru modul de
a gândi al omului modern, dar este biblicã.
Hilasmos poate fi tradus în mod corect prin
„ispãºire“ (cf. substantivului hilastçrion,
„jertfã de ispãºire“ în Rom. 3:25 ºi verbului
hilaskomai „sã facã ispãºire“ în Evr. 2:17).
Crucea într-adevãr L-a împãcat (satisfãcut)
pe Dumnezeu ºi a împlinit cerinþele Lui
neprihãnite astfel încât harul ºi mila Lui se
aflã din belºug la dispoziþia celor mântuiþi ºi
a celor nemântuiþi.

B. Principiile fundamentale ale cunoaºterii 
lui Dumnezeu (2:3-11)
Tranziþia lui Ioan (v. 3) spre subiectul

cunoaºterii lui Dumnezeu pare mai bruscã
decât este în realitate. În modul de a gândi
antic conceptul de „luminã“ avea ºi sensul
de „viziune“, „percepere“ sau „cunoaºtere“.
Este evident cã viaþa de pãrtãºie cu Dumne-
zeu în luminã trebuie sã ducã la cunoaºterea
Lui. Desigur cã, într-un sens, toþi creºtinii Îl
cunosc pe Dumnezeu (Ioan 17:3), dar uneori
chiar ºi despre credincioºii autentici se poate
spune cã nu-L cunosc nici pe Dumnezeu, nici
pe Hristos (Ioan 14:7-9). În plus, Isus le-a
promis ucenicilor Lui o revelare specialã a
Lui dacã vor asculta de poruncile Sale (Ioan
14:21-23).  Este clar cã o astfel de experienþã
înseamnã a-L cunoaºte pe Dumnezeu. În cele
din urmã, consecinþa normalã a pãrtãºiei este
cunoaºterea Celui împreunã cu care existã
aceastã comuniune. Acest lucru este adevãrat
chiar ºi la nivelul experienþei umane. Dacã un
tatã ºi un fiu trãiesc despãrþiþi, nu se cunosc
unul pe celãlalt atât de bine cât s-ar cunoaºte
dacã ar trãi împreunã, chiar dacã relaþia lor
pãrinte-copil continuã sã existe.

Din acest motiv este greºit sã conside-
rãm cã 1 Ioan 2:3-11 înseamnã cã Ioan a
abandonat subiectul pãrtãºiei cu Dumnezeu.
Dimpotrivã, subiectul cunoaºterii lui Dum-
nezeu este continuarea lui logicã.

2:3. Pentru cititorii care doreau sã veri-
fice dacã experienþa pãrtãºiei cu Dumnezeu
le-a mãrit cunoaºterea Lui personalã, Ioan

1 Ioan 2:2-3
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le-a prezentat un test simplu: ªi prin aceasta
ºtim cã Îl cunoaºtem, dacã pãzim porun-
cile Lui. Cele douã apariþii ale verbului „a
cunoaºte“ (ginôskô, primul fiind trad. „ºtim“
în COR — n.tr.) din acest verset sunt primele
din cele 23 de utilizãri ale cuvântului de cãtre
Ioan în aceastã epistolã. (Un sinonim, oida,
apare de ºase ori: 3:2; 5:15 [de douã ori], 18-
20.) Aºa cum se  întâmplã des în scrierile lui
Ioan, pronumele „Îl“ se referã fie la Dum-
nezeu, fie la Hristos. Pentru Ioan, Isus este
atât de strâns legat de Tatãl încât o distincþie
precisã între Persoanele Dumnezeirii este
uneori irelevantã. Pãrtãºia este atât cu Tatãl
cât ºi cu Fiul (1:3) ºi a-L cunoaºte pe Unul
dintre Ei înseamnã a-L cunoaºte ºi pe Celã-
lalt. Dar condiþia cunoaºterii este ascultarea
(cf. Ioan 14:21-23). Ascultarea este ºi
mijlocul prin care un creºtin poate fi sigur cã
a ajuns sã-L „cunoascã“ pe Domnul sãu (cf.
„a pãzi poruncile Lui“ din 1 Ioan 3:22, 24;
5:2-3).

2:4. Consecinþa este cã cine zice: „Îl
cunosc” ºi nu pãzeºte poruncile Lui, este
un mincinos. La fel ca în 1:6, un om poate
susþine cã are pãrtãºie cu Dumnezeu, dar viaþa
lui aratã cã nu are aceastã pãrtãºie. Ioan nu
s-a temut sã numeascã aceastã afirmaþie ceea
ce este în realitate: o minciunã. În plus, se
poate spune despre acelaºi om cã adevãrul
nu este în el. Ideea este asemãnãtoare cu cele
anterioare despre afirmaþiile false (1:6, 8,
10). Într-un astfel de om adevãrul nu este o
influenþã dinamicã ºi dominantã. El este
foarte departe de realitãþile spirituale.

2:5-6. Pe de altã parte, ascultarea de
Cuvântul lui Dumnezeu („poruncile Lui“,
v. 3) duce la o experienþã bogatã ºi deplinã
a dragostei lui Dumnezeu: în el dragostea lui
Dumnezeu a ajuns desãvârºitã. Expresia
greceascã „dragostea lui Dumnezeu“ se poate
referi fie la dragostea Lui pentru un creºtin,
fie la dragostea creºtinului pentru Dumnezeu.
Sensul cel mai probabil este dragostea lui
Dumnezeu pentru creºtin, mai ales în contex-
tul versetelor Ioan 14:21-23. În acel pasaj
ucenicului ascultãtor i se promite experienþa
deosebitã a dragostei Tatãlui ºi a Fiului.
Deoarece creºtinul este deja beneficiarul dra-
gostei mântuitoare a lui Dumnezeu, despre
aceastã experimentare suplimentarã a afecþi-
unii lui Dumnezeu se poate spune cã dra-
gostea lui Dumnezeu este desãvârºitã în el
(cf. 1 Ioan 4:12, 17). Acest lucru înseamnã cã
credinciosul ascultãtor are o cunoaºtere pro-
fundã ºi deplinã a „dragostei lui Dumnezeu“.
Pentru cã Dumnezeu este dragoste (4:16),

a-L cunoaºte pe Dumnezeu în mod intim
înseamnã a cunoaºte intim dragostea Lui.

Apoi Ioan a adãugat: prin aceasta ºtim
cã suntem în El. Cine zice cã rãmâne în El,
trebuie sã trãiascã ºi el cum a trãit Isus.
(Traducãtorii au adãugat cuvântul „Isus“, care
este reprezentat în original printr-un pro-
nume.) În aceste afirmaþii Ioan a folosit
încã douã expresii („în El“ ºi „rãmâne în
El“) care îi dezvoltã ideea. În cea ce priveºte
legãtura dintre ascultare ºi cunoaºterea lui
Dumnezeu, sursa ideilor lui Ioan o repre-
zintã iarãºi discursul din camera de sus
(Ioan 13-16). Conceptul provine în special
din pilda viþei ºi a mlãdiþelor (Ioan 15:1-8).
Relaþia viþã-mlãdiþã descrie experienþa uce-
nicilor. Isus a spus: „Dacã aduceþi multã
roadã, prin aceasta Tatãl Meu va fi proslãvit;
ºi voi veþi fi astfel ucenicii Mei“ (Ioan 15:8).
În 1 Ioan 2:5-6 este vorba tot despre ucenici,
fapt care reiese din referinþa la urmarea
exemplului lui Hristos din versetul 6. De alt-
minteri, termenul grecesc (menô) tradus prin
„rãmâne“ („a trãi“ în NIV — n.tr.) este
acelaºi verb folosit în Ioan 15:4, tradus prin
„rãmâneþi“.

Ar fi o greºealã sã considerãm conceptul
lui Ioan exprimat prin cuvintele „în El“
identic cu cel paulin definit de expresia „în
Hristos“. Pentru Pavel cuvintele „în Hristos“
definesc poziþia permanentã a creºtinului în
Fiul lui Dumnezeu împreunã cu toate privi-
legiile inerente. La Ioan, tipul de relaþie ilus-
trat de imaginea viþei ºi a mlãdiþei prezintã
o experienþã care poate fi întreruptã (Ioan
15:6), rezultatul fiind pierderea pãrtãºiei ºi
a roadelor. Astfel, în 1 Ioan dovada cã cineva
se bucurã de o astfel de experienþã trebuie sã
fie gãsitã într-o viaþã trãitã dupã exemplul lui
Isus, în ascultarea de Cuvântul Lui. Pe scurt,
2:5-6 continuã sã vorbeascã despre pãrtãºia
credinciosului cu Dumnezeu.

2:7. Versetele 3-6 introduc tema ascul-
tãrii, deºi ea era implicitã ºi în 1:5-10. Dar
insistenþa lui Ioan asupra ascultãrii de porun-
cile lui Dumnezeu, consideratã un test al
intimitãþii cu Dumnezeu ºi cunoaºterii Lui,
duce la o întrebare normalã: La ce porunci se
referã Ioan? Rãspunsul îl gãsim aici. Ioan nu
s-a gândit la o obligaþie nouã, despre care
cititorii lui nu au auzit niciodatã. Dimpotrivã,
s-a gândit în primul rând la o poruncã veche
pe care aþi avut-o de la început (cf. 2 Ioan
5). Fãrã îndoialã cã Ioan se referã aici în
primul rând la porunca primitã de creºtini de
a se iubi unul pe altul (cf. 1 Ioan 2:9-11). El
a subliniat acest lucru adãugând cã porunca
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aceasta veche este Cuvântul (logos, lit.,
„cuvânt“; cf. 1:5; 3.11) pe care l-aþi auzit
(majoritatea ms. adaugã din nou expresia
„de la început“). Oricare erau inovaþiile pe
care trebuia sã le înfrunte cititorii din cauza
doctrinelor antihriºtilor, responsabilitatea lor
realã era sã asculte de o poruncã pe care
au auzit-o de la începutul experienþelor lor
creºtine (cf. „aþi auzit“ ºi „de la început“ din
v. 1:1; 2:24; 3:11).

Grija plinã de afecþiune a lui Ioan pentru
ei reiese din în folosirea termenului Agapç-
toi, literal, „Prea iubiþi“. El foloseºte acelaºi
cuvânt în 3:2, 21; 4:1, 7, 11 ºi Agapçte („Prea
iubitule“) în 3 Ioan 2, 5, 11.

2:8. Totuºi Isus a fost Cel care a spus cã
porunca aceasta este „nouã“ (Ioan 13:34) ºi
Ioan a arãtat cã ea nu ºi-a pierdut deloc
prospeþimea. Într-adevãr ea este încã o
poruncã nouã, lucru care este adevãrat
atât cu privire la El, cât ºi cu privire la voi.
Aceastã ultimã afirmaþie, tradusã destul de
liber, pare sã însemne cã porunca de a iubi
a fost împlinitã mai întâi în Isus Însuºi ºi apoi
în urmaºii Lui. Expresia urmãtoare: cãci
întunericul se împrãºtie, ºi lumina adevã-
ratã ºi rãsare chiar se leagã cel mai bine de
afirmaþia anterioarã a lui Ioan care a spus cã
le-a scris o poruncã nouã. Aspectul scos în
evidenþã de Ioan este cã porunca de a iubi
(aplicatã de Isus ºi de urmaºii Lui) aparþine
Epocii noi a neprihãnirii care a început sã se
arate. Ea nu aparþine vechii Epoci a întune-
ricului, care se afla în curs de dispariþie.
Întruparea lui Hristos a adus în lume o luminã
care nu poate fi stinsã. Dragostea pe care El
a manifestat-o ºi i-a învãþat pe ucenicii Lui sã
o manifeste este o caracteristicã a Epocii
viitoare. Întunericul acestei lumi ºi toatã ura
din ea sunt destinate dispariþiei pentru
totdeauna (cf. 1 Ioan 2:17a).

Vorbind în acest fel, Ioan a conferit
termenilor „luminã“ ºi „întuneric“ un sens
puþin diferit de cel din capitolul 1. Acolo
lumina a fost consideratã o caracteristicã
fundamentalã a lui Dumnezeu (1:5). În acest
sens, lumina strãlucea de tot atât timp de
când a apãrut revelaþia lui Dumnezeu pentru
om. Dar aici Ioan spune cã întruparea lui
Isus a fost momentul în care lumina a început
sã strãluceascã. Epoca nouã a apãrut, ºi ade-
vãrata ei caracteristicã poate fi acum definitã
drept revelaþia specialã a lui Dumnezeu
prin Fiul Sãu. Mai presus de toate lucrurile,
aceastã revelaþie a fost revelaþia dragostei
divine.

2:9. Rezultatul este: cine zice cã este în
luminã, ºi urãºte pe fratele sãu, este încã
în întuneric pânã acum. Acest avertisment
este adresat în mod evident creºtinilor, aºa
cum aratã cuvântul „fratele sãu“. O persoanã
nemântuitã poate urî într-adevãr pe un frate
fizic, dar, deoarece nu are nici o rudã spiri-
tualã, el nu îºi poate urî fratele spiritual. Dacã
Ioan ar fi crezut cã un creºtin nu poate urî un
alt creºtin, nu ar fi fost nevoie sã persona-
lizeze relaþia prin cuvântul „sãu“. Dar opinia
unora cã un creºtin adevãrat nu poate urî
niciodatã pe un alt creºtin este naivã ºi con-
trarã Bibliei ºi experienþei. Chiar ºi un om
atât de mare ca regele David s-a fãcut vinovat
de crimã, expresia ultimã a urii. Ioan ºi-a
avertizat cititorii împotriva unui pericol spi-
ritual care este foarte real (cf. 1:8, 10). El a
afirmat cã creºtinul care îºi poate urî fratele
creºtin nu a scãpat cu adevãrat de întunericul
acestei Epoci pe cale de dispariþie. Sau, în
alte cuvinte, el are multe de învãþat despre
Dumnezeu ºi nu poate susþine în mod legitim
cã posedã o cunoaºtere intimã a lui Hristos.
Dacã L-ar cunoaºte într-adevãr pe Hristos
aºa cum ar trebui sã-L cunoascã, el ºi-ar
iubi fratele.

2:10-11. Prin contrast, cine iubeºte pe
fratele sãu, rãmâne în luminã, lumina
Epocii noi care a apãrut o datã cu Hristos
(cf. v. 8). În el (în cel care îºi iubeºte fratele)
nu este nici un prilej de poticnire. Ura
este un fel de „piatrã de poticnire“ interioarã
care poate duce la cãderi spirituale dezas-
truoase. Dar calamitãþile la care poate
duce ura sunt evitate de cel care îºi iubeºte
fratele.

Dar lucrurile nu stau aºa pentru cel
care urãºte pe fratele sãu. O astfel de per-
soanã este în întuneric, umblã în întuneric,
ºi nu ºtie încotro merge, pentru cã întu-
nericul i-a orbit ochii (cf. v. 9). Un creºtin
care nutreºte urã faþã de un alt creºtin ºi-a
pierdut sensul real al direcþiei. Asemenea
omului care rãtãceºte la nesfârºit prin întu-
neric, el se poate confrunta cu pericole
grave.

III. Scopul Epistolei (2:12-27)

În prolog Ioan a prezentat scopul general
al acestei epistole. Acum el le scrie cititorilor
sãi care au fost preocupãrile lui specifice care
l-au determinat sã-ºi scrie epistola. În acest
sens, el enunþã scopul precis al acestei epis-
tole.

1 Ioan 2:8-11
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A. În lumina stãrii spirituale a cititorilor 
(2:12-14)
În lumina avertismentelor pe care le-a

dat Ioan (1:5-2:11), cititorii sãi ar fi putut
crede cã el era nemulþumit de starea lor
spiritualã. Dar acest lucru nu era adevãrat.
Ioan i-a asigurat cã el le-a scris datoritã
bogãþiilor lor spirituale.

2:12-13a. Vorbind despre aceste bogãþii
spirituale, autorul s-a adresat cititorilor sãi
prin cuvintele: copilaºilor… pãrinþilor ºi
tinerilor. Unii au sugerat cã Ioan i-a împãr-
þit pe cititorii sãi pe grupe de vârstã. Alþii
spun cã el a folosit aceºti termeni referin-
du-se la maturitatea lor spiritualã. Oricare
dintre aceste explicaþii le-am adopta, succe-
siunea lor — în care „pãrinþii“ se aflã la
mijloc — este puþin ciudatã. De altfel, Ioan
s-a adresat alteori tuturor cititorilor prin
termenul „copilaºilor“ (v. 1, 28; 3:7, 18; 5:21).
Este mai bine sã considerãm (împreunã cu
C.H. Dodd ºi I.H. Marshall) cã termenii de
adresare se referã de fiecare datã la toþi citi-
torii. În acest caz, fiecare experienþã ce le
este atribuitã e adecvatã categoriei specifi-
cate.

Astfel, consideraþi „copilaºi“, cititorii au
experimentat iertarea acordatã de Tatãl ceresc
copiilor Sãi. Ca „pãrinþi“, ei au o experienþã
care merge înapoi în timp pânã în eternitatea
trecutã, pentru cã L-au cunoscut pe Cel ce
este de la început. În lumina versetelor 2:3-
6, acest lucru implicã faptul cã ei au experi-
mentat într-adevãr pãrtãºia cu Dumnezeu.
(Aici, din nou, [cf. v. 3], cuvântul „Cel“ se
poate referi fie la Tatãl, fie la Fiul; distincþia
nu era importantã pentru Ioan. Cititorii sãi Îi
cunoºteau pe amândoi.) Ca „tineri“, cititorii
s-au angajat într-un rãzboi spiritual ºi l-au
biruit pe cel rãu, Satan (cf. cel rãu“ din
v. 14; 3:12; 5:18-19).

În textul privit din aceastã perspectivã,
succesiunea „copilaºi“, „pãrinþi“ ºi „tineri“
este plinã de semnificaþie. Cititorii ºtiau ce
însemna sã aibã pãcatele iertate ºi apoi sã
aibã pãrtãºie cu Cel Etern. Ca rezultat, ei erau
asemenea tinerilor viguroºi care au învins
asalturile satanice.

2:13b-14. Rezultatele spirituale obþinute
de cititori sunt apoi repetate, dar cu modi-
ficãri subtile. Adresându-li-se iarãºi cu ter-
menul copilaºilor, Ioan spune despre ei cã
L-au cunoscut pe Tatãl. Spre deosebire de
nou-nãscuþi (teknia [„micuþii nãscuþi“],
v. 12; vezi comentariile de la v. 1), care nu-ºi
pot recunoaºte taþii, aceºti oameni (paidia,
„copii“; cf. v. 18) au ajuns sã-L cunoascã pe

Pãrintele lor divin prin pãrtãºie. Dar ce se
mai poate adãuga experienþei cunoaºterii
Celui Etern? Adresându-li-se din nou cu
termenul pãrinþilor, Ioan nu a fãcut decât
sã repete rezultatul menþionat anterior, fãrã
sã îl schimbe. Apoi, adresându-li-se cu ter-
menul tinerilor, scriitorul a scos în evidenþã
creºterea lor în putere. În versetul 13 el a
vorbit doar despre victoria asupra lui Satan.
Acum el scrie: fiindcã sunteþi tari, ºi
Cuvântul lui Dumnezeu rãmâne în voi, ºi
aþi biruit pe cel rãu. Reluând cele trei cate-
gorii prin care li s-a adresat cititorilor sãi,
Ioan a scos în evidenþã nu numai faptul cã
aveau realizãri spirituale, fiind astfel demni
de a fi numiþi copilaºi, pãrinþi ºi tineri,
ci ºi cã posedau aceste calitãþi în mare
mãsurã.

B. În lumina ispitelor lumii (2:15-17)
Scriitorul nu era nemulþumit de starea

spiritualã a cititorilor sãi. Cu atât mai puþin
a pus el la îndoialã problema mântuirii lor,
aºa cum au afirmat unii cercetãtori ai epis-
tolei. Dimpotrivã, cititorii sãi pot fi conside-
raþi oameni maturi în credinþã. Ioan a scris
tocmai pentru cã starea lor prezentã era atât
de bunã. Dar el a dorit sã-i avertizeze de
pericolele care existã întotdeauna, oricât de
avansat ar fi cineva în umblarea sa creº-
tinã.

2:15. Ioan le-a adresat acum un avertis-
ment. Nu iubiþi lumea, nici lucrurile din
lume. „Lumea“ (kosmos), consideratã aici o
entitate ostilã lui Dumnezeu (cf. 4:4), repre-
zintã întotdeauna o influenþã seducãtoare
cãreia creºtinii trebuie sã i se împotriveascã
permanent (cf. Ioan 15:18-19; Iac. 4:4). În
alte versetele ale NT, „lumea“ [kosmos] se
referã la oameni, ex., Ioan 3:16-17.) Lumea
urmãreºte sã câºtige dragostea creºtinilor ºi
nimeni nu poate sã iubeascã ºi lumea ºi pe
Dumnezeu în acelaºi timp. Dacã iubeºte
cineva lumea, dragostea Tatãlui nu este în
El. Aºa cum le-a spus ºi Iacov cititorilor sãi
creºtini: „cine vrea sã fie prieten  cu lumea se
face vrãjmaº cu Dumnezeu“ (4:4).

2:16. Motivul pentru care dragostea
pentru lume este incompatibilã cu dragostea
pentru Dumnezeu este cã tot ce este în
lume… nu este de la Tatãl, ci din lume.
Lumea în acest context este un sistem de
valori ºi de scopuri din care Dumnezeu este
exclus. Definind „tot ce este în lume“, Ioan
precizeazã conþinutul lumii în trei categorii,
care sunt trei expresii bine cunoscute ce
scot în evidenþã falsitatea lumii. Oamenii din

1 Ioan 2:12-16
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lume trãiesc pentru pofta firii pãmânteºti.
„Pofta“ traduce cuvântul epithymia, care
este folosit de douã ori în acest verset ºi o
datã în versetul urmãtor. În Noul Testament
cuvântul denotã de cele mai multe ori, deºi
nu întotdeauna, dorinþe pãcãtoase. Expresia
„firii pãmânteºti“ traduce grecescul sarx
(lit., „carne“). Expresia se referã în parti-
cular la poftele ilicite ale trupului. Expresia
pofta (epithymia) ochilor aratã natura
lacomã ºi egoistã a omului. Lãudãroºia
vieþii parafrazeazã expresia greceascã hç
alazoneia tou biou (lit., „pretenþiile vieþii
umane“), care înseamnã un mod de viaþã
mândru ºi ostentativ. (Alazoneia este folosit
doar aici în NT.) Creºtinii nu trebuie sã
aibã nimic de-a face cu aceste concepþii
lumeºti.

2:17. În ultimã instanþã lumea ºi pofta
(epithymia) ei trece, au un caracter temporar,
dar cine face voia lui Dumnezeu, rãmâne în
veac. Cuvântul „rãmâne“ traduce termenul
caracteristic lui Ioan menô (cf. 1:6). El
sugereazã, ca aproape totdeauna în aceastã
epistolã, „viaþa care rãmâne“, aceea de pãrtã-
ºie cu Dumnezeu. Dar mai existã un sens
adiþional evident: viaþa trãitã în pãrtãºie cu
Dumnezeu, respingând lucrurile pãcãtoase
ale acestei lumi trecãtoare, este o viaþã care
nu are sfârºit. Omul cu un caracter ºi o  per-
sonalitate care sunt modelate de ascultarea
de Dumnezeu nu va fi afectat de natura
trecãtoare a lumii, cu dorinþele ei zadar-
nice. „Numai o singurã viaþã, care va trece
curând; numai ce este fãcut pentru Hristos
va dura.“

C. În lumina înºelãciunilor din ceasul de 
pe urmã (2:18-23)
2:18. Avertismentul general al lui Ioan

împotriva lumii este urmat acum de un
avertisment împotriva uneia dintre mani-
festãrile ei din vremurile de pe urmã. Învã-
þãtorii mincinoºi care erau prezenþi erau
lumeºti pânã în strãfundul fiinþei lor (cf.
4:5). Cititorii cunoºteau profeþia venirii lui
anticrist ºi aveau nevoie sã fie atenþionaþi
cu privire la faptul cã vor apãrea mulþi
care vor manifesta ostilitatea lui faþã de
Hristosul  lui Dumnezeu. Acesta este un indi-
ciu clar cã istoria a intrat în epoca ei finalã:
este ceasul de pe urmã. Deºi au trecut multe
secole de când a scris Ioan, punctul culmi-
nant al tuturor lucrurilor este iminent.
Scena este pregãtitã pentru drama finalã a
istoriei.

2:19. Ioan spune despre învãþãtorii min-
cinoºi pe care îi are în vedere: Ei au ieºit din
mijlocul nostru. Cuvântul „nostru“ este
considerat de obicei a fi persoana întâia
plural apostolicã, folositã în aceastã epistolã
(vezi 1:1-5; 4:6). „Nostru“ contrasteazã cu
„voi“ din 2:20-21, care se referã la cititori.
Nu pare plauzibilã ipoteza cã învãþãtorii
mincinoºi au pãrãsit bisericile cititorilor.
Dacã le-ar fi pãrãsit, de ce mai reprezentau ei
o problemã? Pe de altã parte dacã, asemenea
legaliºtilor din Fapte 15, ei s-au despãrþit de
bisericile apostolice din Ierusalim ºi din
Iudea, atunci ei reprezentau o ameninþare
serioasã pentru cititori, pentru cã ei veneau la
aceºtia susþinând cã ºi ei îºi au rãdãcinile în
acelaºi sol din care a apãrut creºtinismul. De
aceea Ioan a dorit foarte mult sã nege orice
legãturã cu ei.

Dar nu erau dintre ai noºtri. Ideea
subliniatã de scriitor este cã aceºti oameni nu
împãrtãºeau spiritul ºi perspectiva cercului
apostolic, pentru cã, dacã le-ar fi împãrtãºit,
nu s-ar fi despãrþit de apostoli. Erezia din
bisericile creºtine, indiferent dacã vine din
partea membrilor ei mântuiþi sau din partea
celor nemântuiþi, ascunde întotdeauna o
neconcordanþã cu spiritul ºi doctrina aposto-
lilor. Un om aflat în legãturã cu Dumnezeu
se  va supune învãþãturii apostolice (cf. 1 Ioan
4:6).

2:20-21. Cititorii erau bine pregãtiþi sã
facã faþã antihriºtilor, pentru cã au primit
ungerea din partea Celui Sfânt (i.e., de
la Dumnezeu). „Ungerea“ reprezintã fãrã
îndoialã Duhul Sfânt deoarece, conform
versetului 27, ungerea „învaþã“. Este un indi-
ciu clar cã „ungerea“ este consideratã o
Persoanã. Isus Însuºi a fost „uns“ cu Duhul
Sfânt (cf. Fapte 10:38). (Concepþia cã ter-
menul se referã la conducãtorii bisericii este
tratatã în Introducere.) Ca rezultat al „un-
gerii“ lor, cititorii (probabil cã este vorba în
principal despre conducãtorii bisericii)
cunoºteau adevãrul lui Dumnezeu. Ioan le-a
scris pentru cã aveau o înþelegere corectã a
adevãrului ºi pentru cã nici o minciunã nu
vine din adevãr.

2:22-23. Antihriºtii sunt mincinoºi pen-
tru cã neagã faptul cã Isus este Hristosul,
adicã Fiul lui Dumnezeu ºi Mântuitorul rân-
duit de El (cf. Ioan 4:29, 42; 20:31). Aceastã
negare înseamnã ºi o negare a „Tatãlui“.
Orice afirmaþie a lor cã ar avea aprobarea
Tatãlui era falsã. Cine n-are pe Tatãl, nu are
pe Fiul. A-L respinge pe Unul înseamnã a-L
respinge ºi pe Celãlalt.

1 Ioan 2:17-23
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D. În lumina responsabilitãþilor cititorilor 
de a rãmâne în Dumnezeu (2:24-27)
2:24. Cititorii trebuie sã aibã grijã ca

lucrurile pe care le-au auzit de la început (cf.
1:1; 2:7; 3:11) sã rãmânã în ei. Dacã ceea ce
au auzit la început rãmâne în ei, ºi ei vor
rãmânea în Fiul ºi în Tatãl. Termenul tradus
„rãmânã“ este din nou menô, tradus de NIV
prin „trãiascã“ în 2:6, 10, 14, 17. Ioan afirmã
de fapt cã în cazul în care cititorii se vor
împotrivi minciunilor antihriºtilor ºi vor
permite adevãrului pe care l-au auzit de la
început sã „rãmânã“ (sau „sã fie acasã“ ) în
ei, vor continua sã „rãmânã“ în pãrtãºia cu
Dumnezeu Tatãl ºi Dumnezeu Fiul.

2:25-26. De asemenea, ei puteau conti-
nua sã fie liniºtiþi datoritã promisiunii divine:
viaþa veºnicã. Aºa cum va insista mai târziu
Ioan (5:19-23; cf. 5:20), ei puteau fi siguri
cã aveau viaþa veºnicã pe baza mãrturiei lui
Dumnezeu cu privire la acest fapt. Probabil
cã antihriºtii negau cã destinatarii epistolei
erau mântuiþi cu adevãrat, pentru cã Ioan
continuã prin a spune: V-am scris aceste
lucruri în vederea celor ce cautã sã vã
rãtãceascã (cf. 3:7). Provenind, aºa cum este
evident, din bisericile apostolice din Iudea,
aceºti oameni cãutau sã submineze convin-
gerea cititorilor cã Isus este Hristosul ºi cã
aveau viaþã veºnicã prin El. Insistenþa lui
Ioan asupra faptului cã destinatarii epistolei
Îl cunoºteau într-adevãr pe Dumnezeu ºi
adevãrul Sãu (2:12-14, 21) fãcea parte din
strategia lui de a-i întãri împotriva antihriº-
tilor.

2:27. Cititorii nu aveau nevoie de învã-
þãturi de la antihriºti ºi, de fapt, de la nimeni.
Ungerea pe care au primit-o de la Dum-
nezeu, rãmâne în ei, ºi El este un Învãþãtor
suficient. Acest lucru, þinând seama ºi de
versetele 12-14, pot însemna cã oamenii
cãrora le-a scris Ioan erau relativ maturi din
punct de vedere spiritual, deoarece cei ima-
turi aveau nevoie de învãþãtori umani (cf. Evr.
5:12). Acest lucru ar fi corect dacã Ioan s-ar
fi adresat unor conducãtori ai bisericii, dar
ar fi potrivit ºi pentru o adunare care venise
de mult la credinþã. Spre deosebire de
antihriºti, care pretindeau cã aveau un fel
de inspiraþie, ungerea cititorilor era ade-
vãratã, nu o minciunã. Ei trebuia sã
„rãmânã“ (menete, „a rãmâne, a locui“) în
El (pronumele se poate referi la „ungere“)
ºi sã depindã pe deplin de învãþãtura Lui
continuã.

IV. Cuprinsul Epistolei (2:28-4:19)

În secþiunea care s-a încheiat (2:12-27),
Ioan a scris atât pentru a-i asigura pe citi-
torii sãi de validitatea experienþelor lor spiri-
tuale cât ºi pentru a-i avertiza împotriva
antihriºtilor care negau acea validitate. În
ceea ce poate fi numit cuprinsul epistolei
sale, Ioan a examinat apoi adevãratul carac-
ter ºi consecinþele experienþei pe care citi-
torii au avut-o deja ºi pe care trebuia sã o
menþinã.

A. Prezentarea temei (2:28)
2:28. Mulþi comentatori cred cã aici este

vorba de o întrerupere majorã. Cuvintele
rãmâneþi în El conþin iarãºi cuvântul grecesc
menô („a rãmâne“) care a apãrut deja de zece
ori în versetele 6-27. (Ioan a folosit menô de
66 de ori din cele 112 apariþii ale cuvântului
în NT: 40 în Ioan, 23 în 1 Ioan ºi 3 în 2 Ioan.)
Conform temei sale fundamentale despre
pãrtãºie (1 Ioan 1:3), Ioan menþioneazã din
nou viaþa care „rãmâne“. Dar acum el intro-
duce ideea nouã cã trebuie sã avem îndrãz-
nealã înaintea lui Hristos la venirea Lui.
Cuvintele greceºti traduse „sã avem îndrãz-
nealã“ înseamnã literal „sã avem încredere“.
Ultimul este parrçsia, un cuvânt care poate
semnifica o libertate de vorbire îndrãzneaþã.
Ioan l-a folosit din nou în 3:21; 4:17; 5:14. În
cazul în care credincioºii îºi vor menþine
pãrtãºia cu Dumnezeu, ei se vor bucura de o
îndrãznealã a vorbirii atunci când se vor
întâlni cu Domnul lor. Cum se poate întâm-
pla acest lucru constituie subiectul pasajului
din 2:29-4:19. Dacã un credincios nu rãmâne
în El, la venirea lui Hristos se va putea ruºina.
Aceastã dezaprobare divinã înaintea scaunu-
lui de judecatã al lui Hristos, este prezentatã
în 4:17-19. Expresia sã nu rãmânem de ru-
ºine poate fi tradusã literal: „sã nu fim ruºi-
naþi înaintea Lui“. Posibilitatea este realã
dar, desigur, nu sugereazã pierderea mântuirii.

B. Specificitatea copiilor lui Dumnezeu 
(2:29-3:10a)
Acum Ioan începe sã dezvolte o serie de

argumente care îºi ating punctul culminant în
primirea îndrãznelii despre care el a vorbit
mai înainte (2:28; cf. 4:17-19). Pãrtãºia cu
cercul apostolic ºi cu Dumnezeu la care s-a
gândit el (cf. 1:3) cere capacitatea de a dis-
tinge felul în care viaþa copiilor lui Dumne-
zeu se manifestã prin acþiunile lor. Ioan a
dorit sã ajungã la ideea cã atunci când viaþa

1 Ioan 2:24-28
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unui om se manifestã cum se cuvine, Dum-
nezeu Însuºi este manifestat în ea (4:12-16).

2:29. Acest verset introduce pentru
prima oarã în 1 Ioan ideea explicitã a naºterii
din nou. Deoarece cititorii „ºtiau“ cã El
(Dumnezeu Tatãl sau Dumnezeu Fiul) este
neprihãnit, „ºtiau“ ºi cã oricine trãieºte în
neprihãnire este nãscut din El (pronumele
se referã aici probabil la Dumnezeu Tatãl, Cel
ce regenereazã.) (Expresia „nãscut din
Dumnezeu“ apare în 3:9; 4:7; 5:1, 4, 18 [de
douã ori].) Afirmaþia nu are nimic de a face
cu siguranþa mântuirii individuale a citito-
rilor. Este mai degrabã o afirmare a unui
fapt: când vezi o persoanã neprihãnitã (tçn
dikaiosynçn), atunci poþi fi sigur cã este un
copil al lui Dumnezeu. Aceastã neprihãnire,
desigur, poate însemna pentru Ioan numai
neprihãnirea lui Hristos. Ea nu are nimic de a
face cu bunãtatea ºi moralitatea umanistã.
Contrariul acestei afirmaþii, adicã oricine este
nãscut din Dumnezeu trãieºte automat o viaþã
neprihãnitã, nu este adevãrat. Ioan cunoºtea
creºtini care umblau în întuneric ºi erau
vulnerabili la pãcat (1:6, 8; 2:1). Aici el scrie
cum poate fi vãzutã naºterea din nou prin
fapte.

3:1. Acest verset începe cu cuvântul
idete („iatã, priviþi“), tradus prin vedeþi.
Scriitorul le-a arãtat înainte cititorilor lui
cum sã vadã realitatea naºterii din nou în
comportarea neprihãnitã; acum el îi invitã sã
reflecteze la mãreþia dragostei divine care
este manifestatã de aceastã realitate. Iatã ce
dragoste ne-a arãtat Tatãl, sã ne numim
copii ai lui Dumnezeu! (Cuvintele ªi sun-
tem sunt omise pe bunã dreptate de cele mai
multe ms. ºi reprezintã probabil adãugarea
unui copist.) În Biblie cuvântul „numit“
(„chemat“ în NIV — n.tr.) se referã la ceea
ce este în realitate cineva (cf. „chemaþi sã
fie sfinþi“, lit., „chemaþi sfinþi“ 1 Cor. 1:2]).
Credincioºii sunt „chemaþi copii ai lui
Dumnezeu“ pentru cã sunt nãscuþi (tekna) din
„Tatãl“.

Dar lumea nu percepe lucrurile aºa cum
i-a invitat Ioan pe cititorii sãi sã o facã.
Deoarece Lumea… nu L-a cunoscut nici
pe El (Dumnezeu sau Hristos), nu ne putem
aºtepta sã-i recunoascã pe credincioºi drept
copiii Lui. Acest tip de discernãmânt în
privinþa altora este o calitate specific creº-
tinã. 

3:2-3. Dar aceastã capacitate de perce-
pere este de naturã spiritualã chiar ºi pentru
creºtini. Deºi acum suntem copii ai lui
Dumnezeu, nu existã dovezi fizice care pot

fi observate cu ochiul. Dar ºtim cã atunci
când Se va arãta El, vom fi ca El (cf. 1 Cor.
15:52-54; Fil. 3:21). O astfel de transformare
este rezultatul faptului cã Îl vom vedea aºa
cum este. Dar pânã atunci este deja adevã-
rat cã oricine are nãdejdea aceasta în El
(pronumele se referã probabil la Hristos,
Obiectul acestei speranþe), se curãþeºte,
dupã cum El este curat. Aici autorul se
referã probabil la naºterea din nou. Cel care
îºi pune speranþa prin credinþã în Fiul lui
Dumnezeu experimenteazã o purificare inte-
rioarã care este tot atât de completã ca ºi
puritatea lui Hristos („dupã cum El este
curat“). Astfel Ioan pregãteºte cadrul pentru
afirmaþiile pe care le va face ulterior (1 Ioan
3:6, 9). Naºterea din nou implicã purificarea
de pãcat.

3:4. Acum Ioan scrie despre pãcat,
care se opune puritãþii la care s-a referit
în versetul 3. COR traduce afirmaþia lui:
Oricine face pãcat, face ºi fãrãdelege (tçn
anomian poiei) ºi pãcatul este fãrãdelege
(anomia). De obicei în Noul Testament
grecesc anomia este un termen general cum
ar fi „rãutate“, cuvânt proeminent într-un
context escatologic (cf. Mat. 7:23; 13:41;
24:12; 2 Tes. 2:7). Deci, folosirea cuvântului
atât de repede dupã referinþele la antihriºti
poate fi semnificativã. Scriitorul a avut pro-
babil intenþia sã-l foloseascã ca termen
peiorativ în descrierea pãcatului. În contextul
versetului din 1 Ioan 3:7, se pare cã antihriºtii
aveau o concepþie mult mai tolerantã faþã de
pãcat, pe care Ioan a vrut sã o combatã. O
persoanã care pãcãtuieºte face ceea ce este
rãu ºi pãcatul este fãrãdelege, a insistat Ioan.
(Lit., primele cuvinte din v. 4 sunt: „Oricine
face pãcat“.) Pãcatul nu trebuie tratat cu
uºurinþã.

3:5-6. Seriozitatea cu care trebuie tratat
pãcatul este subliniatã în continuare de faptul
cã Hristos S-a arãtat ca sã ia pãcatele; ºi în
El nu este pãcat. Întruparea lui Isus a adus în
lume pe Cel care este total lipsit de pãcat ºi
care a avut scopul sã îndepãrteze pãcatul din
vieþile celor care sunt ai Sãi (cf. Ioan 1:29;
Evr. 9:28a). Consecinþa logicã este cã cine
este („rãmâne“) într-o Persoanã lipsitã de
pãcat trebuie sã fie el însuºi lipsit de pãcat,
pentru cã are o naturã regeneratã, lipsitã de
pãcat.

Aceasta este concluzia logicã inevitabilã
a textului. Dar traducerea NIV (diferã de
COR prin „continuã sã pãcãtuiascã“ în loc de
„pãcãtuieºte“) sugereazã o altã concluzie: Ori-
cine rãmâne (menôn) în El, nu pãcãtuieºte;

1 Ioan 2:29-3:6
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oricine pãcãtuieºte, nu L-a vãzut, nici nu
L-a cunoscut. O explicaþie rãspânditã a
acestui verset este cã credinciosul „nu pãcã-
tuieºte de obicei“, adicã pãcatul nu este
modul lui de viaþã. Cu toate acestea, textul
grecesc nu are cuvinte care  pot fi traduse
prin „continuã“ sau „în mod obiºnuit“. Aceste
expresii se bazeazã pe o interpretare a tim-
pului prezent din limba greacã, foarte dispu-
tatã astãzi printre cercetãtorii Noului
Testament (vezi, de ex., S. Kubo, „1 John
3:9: Absolute or Habitual?“ Andrews Univer-
sity Seminary Studies 7. 1969: 47-56; C.H.
Dodd, The Johannine Epistles, p. 78-81;
I. Howard Marshall, The Epistles of John,
p. 180). Nu se poate dovedi cu nici un pasaj
din Noul Testament cã timpul prezent poate
avea acest sens fãrã sã fie însoþit de alte
cuvinte. Aceastã concepþie nu este valabilã
pentru acest verset ca ºi pentru 1 Ioan 3:9.
Ioan nu spune cã creºtinii trebuie sã atingã
perfecþiunea lipsitã de pãcat ºi cã cine nu o
atinge îºi pierde mântuirea. O astfel de con-
cepþie este strãinã de argumentele lui Ioan ºi
de întreaga Scripturã.

Adevãrul prezentat de Ioan este simplu
ºi direct. Pãcatul este un produs al ignoranþei
ºi al orbirii faþã de Dumnezeu. „Oricine pãcã-
tuieºte, nu L-a vãzut, nici nu L-a cunoscut“
(v. 6b).

Pãcatul nu poate proveni niciodatã din
vederea sau cunoaºterea lui Dumnezeu. Nu
poate face niciodatã parte din experienþa
rãmânerii în Hristos. „Oricine rãmâne în El,
nu pãcãtuieºte“ (v. 6a). Dar, deºi sensul
acesta nu este supus îndoielii, se pare cã
existã o neconcordanþã între mesajul acestui
verset ºi insistenþa anterioarã a lui Ioan
asupra faptului cã credinciosul nu poate
niciodatã afirma cã este fãrã pãcat (1:8).
Soluþia acestei nepotriviri aparente a fost
sugeratã de afirmaþia din 3:3 în care puri-
ficarea celui care „are nãdejdea aceasta în
El“ este comparabilã în natura ei puritãþii
lui Hristos („dupã cum El este curat“).
Rezultatul acestui lucru este cã viaþa rege-
neratã este, într-un sens, o viaþã esenþial ºi
fundamental lipsitã de pãcat. Pentru cre-
dincios pãcatul este anormal ºi nenatural;
direcþia întregii lui vieþi este departe de
pãcat.

Totuºi rãmâne valabil faptul cã nici un
creºtin nu trãieºte o viaþã complet lipsitã de
pãcat aici pe pãmânt; de aceea 1:8, 10 rãmân
adevãrate. Cele douã idei nu sunt în realitate
incompatibile. Creºtinul încã se mai confrun-
tã adesea cu firea pãmânteascã ºi îi învinge

impulsurile numai prin ajutorul Duhului
Sfânt (cf. Gal. 5:16-26).

ªi modul de a gândi al lui Pavel concor-
dã cu aceastã interpretare. În urma luptei sale
împotriva pãcatului el a tras concluzia: „ªi
dacã fac ce nu vreau sã fac, nu mai sunt eu cel
ce face lucrul acesta, ci pãcatul care locuieºte
în mine“ (Rom. 7:20). Astfel Pavel a putut
considera cã pãcatul nu fãcea parte din cea
mai profundã parte a fiinþei lui (cf. Rom.
7:25). Când a scris: „Nu mai trãiesc eu, ci
Hristos trãieºte în mine“ (Gal. 2:20), el a
afirmat acelaºi lucru. Dacã numai Hristos
trãieºte, pãcatul nu poate face parte din acea
experienþã. În mãsura în care Dumnezeu este
experimentat de cãtre un credincios, acea
experienþã este lipsitã de pãcat. (Cf. comen-
tariilor de la 1 Ioan 3:9.)

3:7-8. Aceste versete prezintã cu multã
forþã adevãrul cã doctrina antihriºtilor con-
funda pãcatul ºi neprihãnirea. Poate cã
antihriºtii se considerau liberi sã pãcãtuiascã,
negându-ºi în acelaºi timp vinovãþia ºi susþi-
nând cã sunt neprihãniþi. Ioan a avertizat
împotriva acestor idei: nimeni sã nu vã
înºele! (Verbul gr. „sã nu vã înºele“, planaô,
este folosit ºi în 2:26.) Cine trãieºte în
neprihãnire, este neprihãnit, cum El însuºi
este neprihãnit (cf. 1:9; 2:1, 29). Numai
neprihãnirea provine dintr-o naturã nepri-
hãnitã. Prin contrast, cine pãcãtuieºte, este
de la diavolul. Este o greºealã sã minima-
lizãm sensul acestei afirmaþii. Toate pãcatele,
oricare ar fi tipul sau gradul lor, au o naturã
satanicã. Este aºa pentru cã diavolul pãcã-
tuieºte de la început (Ioan 8:44). Pãcatul îºi
are originea în Satan ºi este practica lui con-
stantã. A lua parte la pãcat înseamnã a lua
parte la activitãþile lui. Pãcatul se opune
lucrãrii fãcute de Fiul lui Dumnezeu, care a
venit (S-a arãtat; cf. 1 Ioan 3:5; Evr. 9:28a)
ca sã punã capãt (lysç, nimiceascã) acestor
activitãþi, lucrãrile diavolului. Chiar ºi cel
mai mic pãcat se împotriveºte lucrãrii lui
Hristos. Credincioºii trebuie sã-l biruiascã
„pe cel rãu“ (1 Ioan 2:13-14), numit aici
„Diavolul“, ºi sã nu ia parte la ceea ce este
el.

3:9. Aºa cum s-a precizat la versetul 6,
adãugarea expresiei „continuã“ la afirmaþiile
lui Ioan despre pãcãtuire nu este justificatã
de textul grecesc. Ca ºi acolo, afirmaþia de
aici este absolutã. Oricine este nãscut din
Dumnezeu (cf. 2:29; 4:7; 5:1, 4, 18) nu pã-
cãtuieºte, pentru cã sãmânþa Lui rãmâne
în el; ºi nu poate pãcãtui, fiindcã este nãs-
cut din Dumnezeu. „Sãmânþa“ lui Dumnezeu

1 Ioan 3:7-9
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este natura Sa, dãruitã fiecãrui credincios la
mântuire (Ioan 1:13; 2 Pet. 1:4). Ideea
prezentatã aici este cã un copil împãrtãºeºte
natura Pãrintelui sãu. Ideea unui Pãrinte
lipsit de pãcat care dã naºtere unui copil
care pãcãtuieºte oricât de puþin este strãinã
de modul de gândire al lui Ioan. Ca întot-
deauna, Ioan foloseºte contrastele puternice.
Toate pãcatele sunt diavoleºti (1 Ioan 3:8) ºi
nu provin din natura regeneratã a credin-
ciosului, sãmânþa lui Dumnezeu, dar copilul
lui Dumnezeu nu poate sã pãcãtuiascã ºi nu
o face. Explicaþia aici este similarã cu cea
din versetul 6. „Omul cel nou“ (Ef. 4:22;
Col. 3:10) este o creaturã nouã absolut
perfectã. Insistând asupra acestui aspect,
Ioan a dorit sã combatã o concepþie falsã
despre pãcat. Pãcatul nu este, ºi nici nu poate
fi, altceva decât un lucru satanic. Nu poate
proveni niciodatã din ceea ce este creºti-
nul în realitate la nivelul fiinþei lui regene-
rate.

3:10a. Prin aceasta se cunosc (lit. „se
manifestã“) copiii lui Dumnezeu ºi copiii
Diavolului. Cuvintele „prin aceasta“ se referã
probabil la întreaga discuþie anterioarã.
Fãcând o diferenþiere clarã între pãcat ºi
neprihãnire, Ioan a arãtat fãrã urmã de
îndoialã care este diferenþa dintre modul de
manifestare a copiilor lui Dumnezeu ºi a
copiilor diavolului. Esenþa acestei afirmaþii
este cuvântul „cunosc“ („manifestã“), care ne
aduce aminte de afirmaþiile din 2:29 ºi 3:1.
Pentru cã un copil al lui Dumnezeu este lipsit
de pãcat în esenþa fiinþei lui, el nu se poate
„manifesta“ prin pãcat, aºa cum face un copil
al diavolului. Deºi o persoanã nemântuitã îºi
poate manifesta adevãrata naturã prin pãcat,
un copil al lui Dumnezeu nu poate face acest
lucru. Când un creºtin pãcãtuieºte, el ascunde
cine este în realitate în loc sã-ºi manifeste
identitatea. În cazul în care cititorii vedeau
pe cineva cã manifestã neprihãnirea realã,
atunci, ºi numai atunci, puteau ei considera
cã acþiunile lui manifestã roada autenticã a
naºterii din nou (2:29) ºi puteau vedea astfel
dragostea lui Dumnezeu (3:1). Acest consi-
derent este vital pentru adevãrurile prezentate
progresiv de Ioan.

C. Specificitatea dragostei pentru fraþi 
(3:10b-23)
Acum Ioan pãrãseºte subiectul naºterii

din nou pe care nu-l va mai menþiona iarãºi
decât în 4:7. Funcþia secþiunii care începe aici
este de a defini neprihãnirea, în principal sub

aspectul iubirii frãþeºti creºtine ºi de a arãta
cum se manifestã aceastã dragoste.

1. CE NU ESTE DRAGOSTEA (3:10b-15)
3:10b. În loc de a considera versetul 10a

introducerea versetului 10b, este mai bine
sã considerãm 10a drept concluzia secþiunii
precedente ºi 10b începutul unei secþiuni noi.
Oricine nu trãieºte în neprihãnire, nu este
de la Dumnezeu. Expresia greceascã tradusã
„de la Dumnezeu“ (ek tou theou) nu trebuie
sã însemne mai mult decât cã o persoanã
caracterizatã în acest mod nu îºi are sursa
faptelor sale în Dumnezeu. Ea „nu este de la
Dumnezeu“ în ceea ce face. Incapacitatea de
a trãi neprihãnirea ºi de a-l „iubi“ pe fratele
sãu nu poate fi pusã pe seama lui Dumnezeu.
Ioan a afirmat deja cã toate pãcatele provin
de la Diavolul (v. 8). Apostolul a mai folosit
expresia ek tou theou („de la [sau „din“] Dum-
nezeu“) de ºapte ori (4:1-4, 6-7; 3 Ioan 11).

Punând alãturi aspectul neprihãnirii
(menþionat în 1 Ioan 2:29-3:7) de cel al
dragostei (nemenþionat în v. 2-9), Ioan cons-
truieºte o punte de legãturã spre o nouã
discuþie. Acum el vorbeºte despre dragoste,
manifestarea adecvatã a vieþii regenerate,
despre care vorbeºte el. Dragostea este nepri-
hãnirea în acþiune.

3:11-12. Ioan afirmã clar aici cã îndem-
nurile lui se îndreaptã spre creºtini. Cãci
vestirea pe care aþi auzit-o (voi, creºtinilor)
de la început este aceasta: sã ne iubim unii
pe alþii. Dar înainte de a le spune cititorilor
sãi ce este dragostea, el le spune ce nu este
ea. Cu certitudine nu este o faptã asemãnã-
toare cu cea a lui Cain faþã de fratele sãu.
Cain l-a ucis pe fratele sãu (Gen. 4:8) ºi prin
acea faptã el a fost de la cel rãu (ek tou
ponçrou). Motivul uciderii a fost gelozia
plinã de resentimente a lui Cain din cauza
neprihãnirii superioare a fratelui sãu (Gen.
4:2-7). Spunând asta, Ioan atinge o coardã
sensibilã, pentru cã ura faþã de un alt creºtin
este cauzatã deseori de sentimente de
vinovãþie, ce apar atunci când viaþa lui este
comparatã cu viaþa acestui creºtin. Este bine
sã ne amintim cã aceste reacþii sunt satanice,
aºa cum a afirmat direct Ioan.

3:13. Aceste reacþii ale urii ºi crimei
(v. 11-12) sunt, de asemenea, lumeºti, pentru
cã lumea îi urãºte pe creºtini, dar faptul
acesta nu ar trebui sã îi mire deloc pe
citi tori (numiþi fraþilor numai aici în
1 Ioan). Ce ne putem aºtepta sã facã lumea?
Ura între creºtini este anormalã ºi Ioan
avertizeazã împotriva ei. În acest sens

1 Ioan 3:10-13
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este corect sã considerãm aceste verset mai
mult sau mai puþin o parantezã.

3:14. Totuºi, spre deosebire de lume, a
afirmat Ioan: Noi ºtim cã am trecut din
moarte la viaþã, pentru cã iubim pe fraþi.
Primul „noi“ din aceastã afirmaþie are carac-
ter emfatic în original ºi poate însemna „noi,
apostolii“. Dar chiar dacã este aºa, scriitorul
a avut fãrã îndoialã intenþia ca destinatarii
epistolei sã aplice acest adevãr ºi în cazul lor.
Dragostea pentru fraþi este dovada intrãrii în
sfera vieþii lui Dumnezeu (cf. Ioan 13:35).

Expresia „am trecut din moarte la viaþã“
mai apare numai în Ioan 5:24, unde se referã
la convertire. Dar despre o expresie care este
folositã doar de douã ori în scrierile lui Ioan
se poate spune cu greu cã are un sens bine
conturat. Semnificaþia de aici trebuie deter-
minatã de context. Afirmaþiile din 1 Ioan
3:14b-15 sugereazã cã sfera „morþii“ ºi a
„vieþii“ sunt tratate aici sub aspectul expe-
rienþei ºi sunt determinate de acþiunile
omului. Dacã este aºa, aici nu este vorba de
convertire.

Se considerã cã afirmaþia: Cine nu
iubeºte (majoritatea ms. adaugã pe fratele
sãu), rãmâne în moarte face parte din ver-
setul 15.

3:15. De obicei se crede cã acest verset
înseamnã cã un creºtin adevãrat nu poate
sã-ºi urascã fratele, pentru cã ura este echi-
valentul moral al crimei. Dar aceastã
concepþie nu rezistã unei examinãri minu-
þioase.

În primul rând, Ioan vorbeºte despre
oricine urãºte pe fratele sãu. Dacã Ioan ar fi
crezut cã doar un necreºtin poate sã urascã un
creºtin, cuvântul „sãu“ ar personaliza inutil
relaþia (cf. comentariilor de la 2:9). Dar este
o iluzie sã crezi cã un creºtin adevãrat este
incapabil de urã sau crimã. David s-a fãcut
vinovat de omorârea evlaviosului Urie
Hetitul (2 Sam. 12:9) ºi Petru i-a avertizat pe
cititorii sãi creºtini: „Nimeni din voi sã nu
sufere ca ucigaº“ (1 Pet. 4:15). Concepþia cã
1 Ioan 3:15 nu se poate referi la oameni
mântuiþ i este total l ipsi tã de real ism.
Adevãrul trist care rãmâne valabil este cã
urârea altor credincioºi este echivalentul
spiritual al crimei (Mat. 5:21-22), tot aºa cum
pofta ochilor este echivalentul spiritual al
adulterului (Mat. 5:28).

Ioan a continuat afirmând cã nici un
ucigaº n-are viaþa veºnicã rãmânând în el.
Participiul grecesc menousan („rãmânând“)
este crucial în acest context, deºi NIV nu-l
traduce. Ioan nu spune cã cel care-l urãºte pe

fratele sãu nu are viaþã eternã, ci doar cã
el nu o are rãmânând în el. Dar deoarece,
pentru Ioan, Hristos Însuºi este viaþa eternã
(Ioan 14:6; 1 Ioan 1:2; 5:20), cuvintele lui
afirmã cã nici un criminal nu-L are pe Hristos
rãmânând în el. Astfel Ioan se referã încã o
datã la experienþa „rãmânerii“.

Ura creºtinului faþã de alt creºtin este
deci o crimã moralã. Aºa cum a arãtat Ioan în
3:14b, el a susþinut cã un creºtin care nu îl
iubeºte pe fratele sãu „rãmâne“ (menei) în
moarte“. Astfel, din punctul de vedere al
experienþei, el trãieºte în aceeaºi sferã ca ºi
lumea (vezi v. 13). Pentru cã în sufletul lui el
este un criminal, el nu poate susþine cã are
pãrtãºie intimã cu Dumnezeu ºi cu Hristos,
sugeratã de cuvântul „rãmâne“. Viaþa eternã
(i.e., Hristos) nu se simte acasã la ea în inima
lui atât timp cât spiritul criminal rãmâne
acolo. O astfel de persoanã este dezastruos
de departe de Domnul sãu ºi experimenteazã
numai moartea. (Cf. afirmaþiei lui Pavel:
„Dacã trãiþi dupã îndemnurile ei [ale firii
pãmânteºti] veþi muri“ [Rom. 8:13]. Cuvin-
tele lui Ioan sunt necruþãtoare, dar a nega
aplicabilitatea lor la credincioºi nu ar fi de
nici un folos Bisericii. Experienþa Bisericii
creºtine de-a lungul secolelor aratã cât de
importante sunt aceste cuvinte. Din neferi-
cire, ele nu se referã doar la oamenii nemân-
tuiþi. 

2. CE ESTE DRAGOSTEA (3:16-18)
3:16. Într-un contrast total faþã de urã se

aflã dragostea creºtinã adevãratã. Atât de
deosebitã este ea de spiritul criminal, încât
esenþa ei este sacrificarea propriei vieþi pen-
tru alþi, nu luarea unei vieþi. Aceastã dragoste
este ilustratã de El (Isus Hristos), care ªi-a
dat viaþa pentru noi. Având acest model,
creºtinii trebuie sã fie pregãtiþi sã facã sacri-
ficii pentru fraþi.

3:17-18. Cu toate acestea, ocazia de
a-ºi sacrifica viaþa pentru ceilalþi poate cã
nu va apãrea niciodatã. Dar bogãþiile lumii
(cum ar fi hrana sau hainele) contribuie la
susþinerea vieþii ºi, dacã dragostea creºti-
nului este realã, el nu poate sã-l vadã pe
fratele sãu în nevoie ºi sã-ºi „închidã“ inima
faþã de el. Expresia „a-ºi închide inima“
(splanchna, „milã“ în NIV — n.tr.) sugereazã
lipsa unei preocupãri profund emoþionale sau
a simpatiei afectuoase (folosit de asemenea
în Luca 1:78; 2 Cor. 6:12; 7:15; Fil. 1:8; 2:1;
Filim. 7, 12, 20). Testul real al dragostei nu
este afirmarea ei în cuvinte (sã iubim cu
vorba sau cu limba), ci disponibilitatea de a

1 Ioan 3:14-18
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ajuta ºi deci de a iubi cu fapta ºi cu ade-
vãrul.

3. CE FACE DRAGOSTEA PENTRU 
CREDINCIOªI (3:19-23)
3:19-20. Afirmaþia: Prin aceasta vom

cunoaºte cã suntem din adevãr se referã
probabil la versetele anterioare, 17-18. Prin
faptele practice ale dragostei care împlinesc
nevoile altora, creºtini pot avea siguranþa
fundamentalã cã participã practic la adevãr. 

Cealaltã parte a versetului 19 ºi întregul
verset 20 sunt dificile în original, dar ar tre-
bui probabil traduse astfel: ªi ne vom con-
vinge inimile înaintea Lui, astfel încât dacã
ne osândeºte inima noastrã, Dumnezeu este
mai mare decât inima noastrã, ºi cunoaºte
toate lucrurile. Domeniul dragostei unui
credincios pentru alþi creºtini, în care Hristos
a stabilit un standard atât de înalt, este do-
meniul în care el poate resimþi cel mai acut
propria incapacitate ºi slãbiciune. Dar dacã
inima îl condamnã, el îºi poate aminti cã
Dumnezeu þine seama despre lucruri pe care,
în acel moment, inima lui le ignorã. Dacã el
a practicat faptele dragostei de care vorbeºte
Ioan, inima lui atacatã de sentimente de
vinovãþie poate fi liniºtitã când îºi dã seama
de faptul cã Dumnezeu îi cunoaºte devota-
mentul profund faþã de adevãr. Pasajul ne
aduce aminte de rãspunsul lui Petru la între-
barea Domnului: „Mã iubeºti?“ Petru a
rãspuns: „Doamne, Tu toate le ºtii; ºtii cã Te
iubesc“ (Ioan 21:17).

3:21-22. Dupã ce o inimã acuzatoare este
liniºtitã încrezându-se în faptul cã Dumnezeu
cunoaºte toate lucrurile, apare o nouã
îndrãznealã la Dumnezeu. „Îndrãznealã“
traduce aici parrçsia, cuvânt pe care Ioan nu
l-a folosit de la afirmaþia sa tematicã din 2:28
(cf. 4:17; 5:14). Ioan ajunge aici la jumãtatea
argumentaþiei sale. Ca rezultat al participãrii
active la adevãr prin faptele dragostei,
creºtinii îºi pot liniºti inima care îi condamnã
ºi pot avea îndrãznealã în rugãciune, iar rugã-
ciunile lor vor primi rãspuns pentru cã ei,
fiind credincioºi, se supun în mod conºtient
voii lui Dumnezeu (pãzim poruncile Lui
[cf. 2:3] ºi facem ce este plãcut înaintea
Lui). Se subînþelege, desigur, cã rugãciu-
nile sunt supuse ºi ele voii lui Dumnezeu
(5:14-15).

3:23. Scriitorul a afirmat cã o viaþã de
rugãciune plinã de încredere ºi eficientã
se întemeiazã pe ascultarea de „poruncile“
lui Dumnezeu (v. 22). Acum aceste porunci
sunt rezumate într-una singurã (porunca),

aceea a credinþei ºi a dragostei. Expresia
sã credem în Numele Fiului Sãu conþine
prima referinþã directã la credinþã din epis-
tolã. Textul grecesc nu conþine nici un cuvânt
care sã fie tradus prin „în“, astfel încât
expresia poate fi înþeleasã: „sã credem
Numele Fiului Sãu“. În acest context cu
siguranþã cã expresia include credinþa în
Numele lui Hristos, element care face parte
din rugãciunea autenticã (vezi Ioan 14:12-15;
16:24).

Versetul 1 Ioan 3:23 constituie un fel de
punct culminant al secþiunii începute în ver-
setul 18. Atunci când un creºtin se angajeazã
activ în faptele dragostei (v. 18) ºi obþine
îndrãznealã înaintea lui Dumnezeu în rugã-
ciune (v. 21), el face ceea ce porunceºte
Dumnezeu (cf. 2:3; 3:24; 5:2-3): trãieºte o
viaþã plinã de încredere în Numele lui Hristos
care este marcatã de dragoste (3:23; cf. v. 14;
4:7, 11, 21). Deoarece credinþa ºi dragostea,
astfel înþelese, sunt alãturate, acest tip de
viaþã este consideratã ascultare de o singurã
„poruncã“.

D. Specificitatea prezenþei interioare a lui 
Dumnezeu (3:24-4:16)
De la afirmaþia tematicã din 2:28, argu-

mentele lui Ioan s-au desfãºurat în douã faze:
(1) cel nãscut din Dumnezeu se manifestã
numai prin neprihãnire (2:29-3:10a) ºi
(2) aceastã neprihãnire ia forma dragostei
asemãnãtoare dragostei lui Hristos pentru
fraþi ºi duce la îndrãznealã în rugãciune
(3:10b-23). Acum Ioan aratã cã acest fel de
viaþã este manifestarea prezenþei interioare
a lui Dumnezeu.

1. SPECIFICITATEA DUHULUI 
ADEVÃRULUI (3:24-4:6)
3:24. În acest verset apar douã teme noi.

Prima temã este totodatã prima referire a
epistolei la locuirea lui Dumnezeu sau a lui
Hristos în toþi credincioºii ascultãtori. Cel
care ascultã poruncile Lui (cf. 2:3; 3:23;
5:2-3) rãmâne (menei) în El, ºi El în el.
Faptul cã viaþa în care locuieºte Dumnezeu
implicã reciprocitate este afirmat clar în
pilda viþei ºi a mlãdiþei (Ioan 15:4-5, 7).

A doua idee nouã o constituie prima
dintre cele ºase referinþe explicite la Duhul
Sfânt (cf. 1 Ioan 4:2, 6, 13; 5:6, 8; cf. „Celui
sfânt“ din 2:20). Modul în care un credincios
poate verifica dacã Dumnezeu rãmâne
(menei) în el este prin Duhul care lucreazã
în el. Apoi Ioan a arãtat cã Duhul lui Dum-
nezeu este atât Duhul credinþei (4:1-6) cât

1 Ioan 3:19-24
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ºi Duhul dragostei (4:7-16), cele douã as-
pecte ale „poruncii“ duble din 3:23.

4:1-3. În primul rând, Duhul lui Dum-
nezeu trebuie deosebit de spiritele false.
Acest lucru este necesar mai ales pentru cã
în lume au ieºit mulþi prooroci mincinoºi.
Testul prin care duhurile (profeþii falºi) vor
fi verificate este atitudinea lor faþã de întru-
parea lui Isus Hristos. Incapacitatea de a
recunoaºte (homologei, „a mãrturisi“; cf. 1:9;
2:23; 4:15) cã Isus Hristos a venit în trup
este ceea ce trãdeazã duhul lui Antihrist, în
legãturã cu care Ioan i-a avertizat deja pe
cititorii sãi (2:18-27); cf. 2 Ioan 7).

4:4-6. Pânã acum, scriitorul i-a asigurat
pe „copilaºii“ (teknia; cf. comentariilor de la
2:12) lui cã i-au biruit pe aceºti antihriºti.
Cititorii sãi au rezistat cu succes antihriºtilor
(profeþii falºi) prin Cel ce este în ei (fãrã
îndoialã, încã o referire la Duhul; cf. 3:24;
4:2). Dependenþa de Dumnezeu este secretul
tuturor victoriilor asupra ereziilor sau a altor
curse. Cel care locuieºte în credincioºi,
Duhul Sfânt care locuieºte în toþi credincioºii
(3:24; 4:13; Rom. 8:9) ºi este astfel „Cel ce
este în“ ei, este mai mare decât cel ce este în
lume, adicã Satan (cf. 1 Ioan 5:19). El este
numit „stãpânitorul lumii acesteia“ (Ioan
12:31); „dumnezeul veacului acestuia“
(2 Cor. 4:4); ºi „domnul puterii vãzduhului“
(Ef. 2:2).

Antihriºtii sunt din lume ºi vorbesc ca
din lume. Din acest motiv lumea îi ascultã.
Este adevãrat cã ideile inspirate de Satan
sunt întotdeauna atrãgãtoare pentru minþile
lumeºti. Dar cei care sunt din Dumnezeu
(ek tou theou, „ai lui Dumnezeu“; cf. 1 Ioan
4:4 „din Dumnezeu“; v. 5, „din lume“; ºi
3:12, „de la cel rãu“) ascultã de apostoli.
Pronumele prin care încep versetele 4-6
(Voi… Ei ºi Noi) sunt întãrite în original ºi
desemneazã trei grupuri: cititorii, antihriºtii
ºi apostolii. Fiecare om despre care se poate
spune cã este din Dumnezeu (i.e., ascultã ºi
este influenþat de Dumnezeu) ºi astfel Îl
cunoaºte pe Dumnezeu, ascultã de vocea
apostolicã. În istoria Bisericii doctrina apos-
tolicã a fost întotdeauna mijlocul deosebirii
dintre duhul adevãrului ºi duhul rãtãcirii.
Creºtinismul adevãrat este creºtinismul
apostolic. 

2. SPECIFICITATEA DUMNEZEULUI 
DRAGOSTEI (4:7-16)
4:7-8. Autorul revine la subiectul „iubi-

rii“, care, la fel ca ºi credinþa în Fiul lui
Dumnezeu (v. 13), este o roadã a Duhului.

La fel cum recunoaºterea întrupãrii lui
Hristos este semnul ascultãrii de Dumnezeu
(i.e., „din Dumnezeu“, v. 4, 6), ºi dragostea
este un astfel de semn, pentru cã dragostea
este de la Dumnezeu. Prin urmare, oricine
iubeºte (în sensul creºtin al termenului) este
nãscut din Dumnezeu (cf. 2:29; 3:9; 5:1, 4,
18) ºi cunoaºte pe Dumnezeu. Dragos-
tea provine dintr-o naturã regeneratã ºi, de
asemenea, din comuniunea cu Dumnezeu,
care izvorãºte din cunoaºterea Lui (vezi
2:3-5). Cine nu iubeºte demonstreazã prin
a c e s t l u c r u c ã n u L - a c u n o s c u t p e
Dumnezeu. Este semnificativ cã Ioan nu
spune cã o astfel de persoanã nu este nãscutã
din Dumnezeu. În enunþul negativ este
repetatã numai ultima parte din cel pozitiv
(d in 4 :7 ) . Deoarece Dumnezeu es te
dragoste, o cunoaºtere intimã a Lui produce
dragoste. La fel ca lumina (1:5), dragostea
este intrinsecã naturii ºi caracterului lui
Dumnezeu, iar cel care are o cunoaºtere
intimã a lui Dumnezeu umblã în lumina Sa
(1:7).

4:9-11. Dacã cineva doreºte sã ºtie cum
ªi-a arãtat Dumnezeu dragostea Lui, nu tre-
buie decât sã se gândeascã la faptul cã
Dumnezeu a trimis în lume pe singurul
Sãu Fiu pentru ca noi sã primim viaþa eternã
(„singurul Sãu Fiu“ traduce monogenç, „sin-
gurul nãscut din Tatãl“, folosit ºi în Ioan
1:14, 18; 3:16). În plus, dragostea aceasta nu
era un rãspuns la felul cum omul L-a iubit
pe Dumnezeu, ci era iniþiativa lui Dumnezeu
(1 Ioan 4:10). Datoritã ei, Fiul a devenit o
jertfã de ispãºire (hilasmon, „ispãºire“; vezi
comentariile de la 2:2) pentru pãcatele
noastre.

Pentru prezentarea lui Ioan referinþa la
dragostea lui Dumnezeu care a fost faþã de
noi, din 4:9, este importantã. În versetele
12-16 el a arãtat cum aceastã dragoste, expe-
rimentatã printre creºtini, Îl poate face vizibil
pe Dumnezeu pentru ei.

4:12-13. În natura ºi esenþa Lui divinã
Dumnezeu nu a fost vãzut de nici un om viu
(cf. afirmaþiei similare a lui Ioan, Ioan 1:18).
Cu toate acestea, în experimentarea „iubirii“
reciproce între credincioºi, acest Dumnezeu
invizibil rãmâne în noi, ºi dragostea Lui
a ajuns desãvârºitã în noi. Ioan foloseºte
din nou termenul sãu favorit (menô) pentru
locuirea lui Dumnezeu în credincioºi. La fel
ca în 1 Ioan 2:5, ideea dragostei lui Dum-
nezeu devenitã desãvârºitã într-un credincios
poate sugera o experienþã profundã ºi
deplinã a acestei dragoste (cf. 4:17).

1 Ioan 4:1-13
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Afirmaþia din versetul 13 este legatã
strâns de ideile prezentate anterior. Cunoaº-
tem cã rãmânem (menomen) în El ºi cã El
rãmâne în noi prin faptul cã ne-a dat din
Duhul Sãu. Rãmânerea reciprocã a unui
credincios în Dumnezeu ºi a lui Dumnezeu în
acel credincios (cf. Ioan 15:4-7) se manifestã
prin experimentarea de cãtre credincios a
Duhului. Expresia greceascã „din Duhul
Sãu“ (ek tou pneumatos) sugereazã o parti-
cipare alãturi de Duhul lui Dumnezeu, literal
„El ne-a dat din Duhul Sãu“. Aceeaºi con-
strucþie apare ºi în 1 Ioan 3:24. Când un cre-
dincios iubeºte, dragostea lui izvorãºte din
Duhul lui Dumnezeu (cf. Rom. 5:5), care este
de asemenea Sursa mãrturisirii lui Hristos
(1 Ioan 4:2). Astfel atât credinþa cât ºi dra-
gostea combinate în porunca dublã din 3:23
sunt produse de acþiunea Duhului într-un
credincios. Ascultarea credinciosului stimu-
latã de Duhul devine dovada cã acesta se
bucurã de relaþia cu Dumnezeu caracterizatã
prin rãmânerea reciprocã, despre care a scris
Ioan.

4:14. Apostolul ajunge acum la un punct
culminant în prezentarea sa. El a scris cã,
„dacã ne iubim unii pe alþii“, atunci Dum-
nezeul pe care nimeni nu L-a vãzut „rãmâne
în noi ºi dragostea Lui a ajuns desãvârºitã
în noi“. Rezultatul acestei experienþe este
cã am vãzut ºi mãrturisim cã Tatãl a tri-
mis pe Fiul ca sã fie Mântuitorul lumii.
Deoarece folosirea persoanei întâi plural în
pasajul din versetele 7-13 are scopul sã-i
includã ºi pe cititori, „noi“ din acest verset se
referã ºi la ei. Dumnezeul care locuieºte în
credincioºi, a cãrui prezenþã se manifestã
în cadrul unei comunitãþi creºtine pline de
dragoste, devine într-un sens vizibil pentru
ochii credinþei. Deºi nimeni „n-a vãzut“
(tetheatai, „n-a privit“, v. 12), pe Dumnezeu,
credincioºii care rãmân în El (v. 13) L-au
„vãzut“ (tetheametha, „L-au privit“) pe Fiul
aºa cum Se manifestã El între creºtinii
iubitori. Creºtinii care au privit aceastã
manifestare au „vãzut“ ºi pot „mãrturisi“
adevãrul fundamental cã „Tatãl a trimis pe
Fiul ca sã fie Mântuitorul lumii.“ Acest mare
adevãr poate fi manifestat prin dragostea
creºtinã.

Prin aceste cuvinte Ioan ºi-a atins scopul
pe care l-a enunþat în prolog (1:1-4), ºi anume
ca destinatarii epistolei sã împãrtãºeascã
experienþa apostolilor. Apostolii au „vãzut“
(heôrakamen) viaþa „care era la Tatãl ºi care
ne-a fost arãtatã“ (1:2). Într-o comunitate
creºtinã plinã de dragoste, credincioºii pot

vedea ºi ei acelaºi lucru. Termenul „Viaþã“
din 1:2, deºi se referã la Hristosul întrupat,
a fost ales cu multã grijã de cãtre autor. Ceea
ce puteau mãrturisi cititorii era manifestarea
nouã a acelei Vieþi în tovarãºii lor de cre-
dinþã. Dar, aºa cum a susþinut autorul
începând cu 2:29, „viaþa“ pe care o posedã
creºtinii prin naºterea din nou este inerent lip-
sitã de pãcat ºi poate fi manifestatã numai
prin neprihãnire ºi printr-o dragoste asemãnã-
toare dragostei lui Hristos. Când se întâmplã
acest lucru, Hristos pe care apostolii L-au
vãzut în trup este, într-un sens spiritual dar
real, „vãzut“ din nou (4:14).

4:15-16. În circumstanþele prezentate
anterior, mãrturisirea (cf. 1:9; 2:23; 4:3) cã
Isus este Fiul lui Dumnezeu este semnul cã
persoana care face mãrturisirea se bucurã de
o relaþie cu Dumnezeu de rãmânere recipro-
cã. Secþiunea este completatã de afirmaþia:
ªi noi am cunoscut ºi am crezut (lit., „am
ajuns sã credem“) dragostea pe care o are
Dumnezeu faþã de noi. Trãirea în atmosfera
dragostei creºtine reciproce produce o cu-
noaºtere personalã a dragostei lui Dumnezeu
ºi o experienþã nouã a credinþei în acea dra-
goste. Pentru cã Dumnezeu este dragoste
(cf. v. 8), cine rãmâne în dragoste, rãmâne
în Dumnezeu, ºi Dumnezeu rãmâne în el.
Ultima parte a versetului 16 trebuie conside-
ratã concluzia secþiunii, nu începutul unei
secþiuni noi. Ioan a afirmat încã o datã reali-
tatea experienþei rãmânerii reciproce de care
se bucurã toþi creºtinii care iubesc.

E. Tema împlinitã (4:17-19)
Acum scriitorul se întoarce la tema

îndrãznelii (parrçsia) la a doua venire a lui
Hristos. La mijlocul prezentãrii sale, el a
vorbit despre îndrãzneala în rugãciune (3:21-
22), dar acum merge un pas mai departe.
Creºtinii iubitori pot avea îndrãznealã ºi
înaintea scaunului de judecatã al lui Hristos
la întoarcerea Domnului lor.

4:17. Acest verset poate fi tradus literal:
„În aceastã privinþã dragostea este fãcutã
desãvârºitã în noi, adicã vom avea îndrãz-
nealã în ziua judecãþii.“ Scriitorul nu se
referã aici la judecata finalã în care destinul
etern al fiecãrui credincios sã fie pus în
discuþie. Nu existã o astfel de „judecatã“
pentru credincios (Ioan 5:24). Dar viaþa cre-
dinciosului va fi evaluatã înaintea scaunului
de judecatã al lui Hristos (1 Cor. 3:12-15;
2 Cor. 5:10). Dar chiar ºi în aceastã ocazie
solemnã, credinciosul poate avea deplinã
încredere (parrçsian; cf. 1 Ioan 2:28; 3:21;

1 Ioan 4:14-17
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5.14) cã Dumnezeu va aprecia calitatea vieþii
lui, dacã prin dragostea sa credinciosul
ajunge în lumea aceasta sã fie cum este El.
Creºtinul care nu iubeºte nu este asemenea
Domnului ºi se poate aºtepta la mustrare ºi la
pierderea recompenselor înaintea scaunului
de judecatã. Dar credinciosul care iubeºte
este un om în care lucrarea dragostei lui
Dumnezeu este fãcutã desãvârºitã (cf. acelo-
raºi cuvinte din 2:5; 4:12) ºi rezultatul este
îndrãzneala înaintea Celui care îl va judeca.
Astfel el atinge scopul de a avea încredere ºi
de a nu se ruºina înaintea Lui, scop care a fost
exprimat în 2:28.

4:18-19. Dacã credinciosul aºteaptã
îngrijorat judecata înaintea lui Hristos,
motivul este cã dragostea lui Dumnezeu nu
a ajuns desãvârºitã în el. Cuvintele traduse
prin „desãvârºitã“ nu sunt diferite ca forþã
de ideea de „desãvârºire“ din 2:5 ºi 4:12.
Experienþa maturã a „dragostei“ lui Dum-
nezeu (atinsã prin iubirea dintre creºtini) este
incompatibilã cu frica ºi izgoneºte frica din
inimã.

Cuvintele frica are cu ea pedeapsa aratã
cã frica aduce cu sine chinul care este el
însuºi o pedeapsã. Ironia este cã un credin-
cios care nu iubeºte experimenteazã pedeap-
sa din cauzã cã se simte vinovat ºi se teme
sã-L întâlneascã pe Judecãtorul sãu. Aceste
temeri împiedicã dragostea desãvârºitã (cine
se teme, n-a ajuns desãvârºit în dragoste).
Dar creºtinul care iubeºte nu are de ce sã se
teamã ºi scapã astfel de tortura interioarã
care poate fi provocatã de lipsa dragostei. Cu
toate acestea, dragostea credincioºilor este în
esenþã derivatã.

Noi Îl („Îl“ apare în majoritatea ms.)
iubim pentru cã El ne-a iubit întâi. Credin-
ciosul care îi iubeºte pe ceilalþi credincioºi Îl
iubeºte ºi pe Dumnezeu ºi, atunci când va sta
în faþa Judecãtorului, se va afla în faþa Celui
pe care-L iubeºte. În aceastã experienþã nu
existã fricã, iar el recunoaºte cã dragostea lui
pentru Dumnezeu provine din dragostea lui
Dumnezeu pentru el.

V. Încheiere (4:20-5:17)

Punctul culminant al epistolei a fost atins
în 4:11-19. Dar experienþa prezentatã acolo,
împreunã cu uimitorul concept al îndrãznelii
din ziua judecãþii, poate fi aplicat numai
printr-un mod deosebit de pract ic . În
încheiere, Ioan ºi-a cristalizat ideile despre ce
este dragostea ºi cum poate fi ea prezentã în
viaþa unui om.

A. Dragostea explicatã 4:20-5:3a)
Afirmaþia scurtã dar apoteoticã din 4:19

menþiona dragostea pentru Dumnezeu pentru
prima datã (conform majoritãþii ms. gr.). Dar
afirmarea dragostei pentru Dumnezeu nu
poate înlocui dragostea pentru alþi credin-
cioºi. Acest lucru constituie punctul de ple-
care al lui Ioan.

4:20-21. Dacã zice cineva: „Eu iubesc
pe Dumnezeu“ ºi urãºte pe fratele sãu face
o afirmaþie falsã: este un mincinos. Ioan
identificã deseori afirmaþiile false folosind
cuvântul „mincinos“: 1:10; 2:4; 4:20; 5:10
(cf. „minþim“ din 1:6). Dragostea pentru
Dumnezeu care este nevãzut (cf. 4:12) poate
fi exprimatã concret prin aceea cã creºtinul
îl iubeºte pe fratele sãu. De altminteri, po-
runca lui Dumnezeu (v. 21; cf. 2:3; 3:23-24;
5:3) cuprinde cele douã feluri de iubiri: pen-
tru Dumnezeu ºi pentru fratele sãu.

5:1-3a. Dacã cineva întreabã cine este
fratele sau sora lui creºtinã, rãspunsul este
cã oricine crede cã Isus este Hristosul,
este nãscut din Dumnezeu (cf. „nãscut din
Dumnezeu“ din 3:9; 4:7; 5:4, 18). Indiferent
dacã un credincios are sau nu o viaþã admi-
rabilã, el trebuie totuºi sã fie iubit de ceilalþi
creºtini. Aceastã dragoste nu provine din
existenþa unor lucruri demne de iubit în per-
soana respectivã, ci din identitatea pãrintelui
sãu, pentru cã oricine iubeºte pe Cel ce L-a
nãscut, iubeºte ºi pe cel nãscut din El. În
plus, dragostea pentru copiii lui Dumnezeu
nu este doar un sentiment ºi nu se exprimã
doar prin cuvinte (cf. 3:18), ci este legatã
inseparabil de faptul cã-L iubim pe Dumne-
zeu ºi pãzim poruncile Lui (5:2; cf. 2:3; 3:22,
24; 5:3).

Dacã se mai ridicã o întrebare despre ce
înseamnã dragostea de Dumnezeu, rãspun-
sul este: pãzirea poruncilor Lui. Astfel
apostolul, prin seria aceasta de afirmaþii,
reduce dragostea pentru Dumnezeu ºi pentru
ceilalþi creºtini la esenþa ei fundamentalã. O
persoanã care împlineºte poruncile lui
Dumnezeu face ceea ce este drept, atât faþã de
Dumnezeu cât ºi faþã de ceilalþi credincioºi ºi
astfel Îl iubeºte pe Dumnezeu ºi îi iubeºte ºi
pe ceilalþi. Dar trebuie sã ne amintim cã acest
lucru include ºi disponibilitatea sacrificiului
pentru fratele nostru (cf. 3:16-17).

B. Dragostea plinã de putere (5:3b-15)
Dacã dragostea pentru Dumnezeu ºi cei-

lalþi creºtini reprezintã în esenþã ascultarea de
poruncile lui Dumnezeu, cum pot fi acestea

1 Ioan 4:18-5:3a
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aplicate? Sunt ele mai presus de capacitatea
unui credincios? În aceastã secþiune Ioan
aratã cã secretul unei vieþi victorioase ºi
ascultãtoare este credinþa.

5:3b-5. În realitate poruncile Lui nu
sunt grele (cf. Mat. 11:30).  Acest lucru este
adevãrat pentru cã principiul victoriei se aflã
în oricine este nãscut din Dumnezeu.
Fiecare dintre aceºti oameni biruieºte lumea
(cf. 1 Ioan 4:4). Credinþa lui în Hristos, prin
care creºtinul a fost regenerat, asigurã victo-
ria asupra sistemului lumii pe care Satan l-a
orbit faþã de evanghelie (cf. 2 Cor. 4:3-4).
Cine este cel ce a biruit lumea, dacã nu cel
ce crede cã Isus este Fiul lui Dumnezeu?
Prin aceste cuvinte scriitorul a afirmat cã
credinciosul este un cuceritor al lumii prin
credinþa lui în Hristos. Acest lucru sugereazã
cã o astfel de credinþã este secretul victoriei
sale permanente ºi, din acest motiv, ascul-
tarea de poruncile lui Dumnezeu nu este
împovãrãtoare.

5:6-8. Dar obiectul credinþei lui trebuie
sã fie întotdeauna Cel ce a venit cu apã ºi cu
sânge, Isus Hristos. Cea mai simplã inter-
pretare a termenului „apã“ este cã el se referã
la botezul lui Isus prin care ªi-a început
lucrarea publicã (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11;
Luca 3:21-22). „Sânge“ se referã în acest caz
la moartea Sa, prin care lucrarea Sa a luat
sfârºit. Insistenþa lui Ioan asupra acestui lucru
(nu numai cu apã, ci cu apã ºi cu sânge)
sugereazã cã el respingea o concepþie falsã
ca aceea promovatã de Cerintus (vezi
Introducere). Cerintus susþinea cã divinul
Hristos S-a coborât asupra omului Isus la
botezul lui ºi L-a pãrãsit înainte de rãstignirea
Sa. Astfel el a negat cã o singurã Persoanã,
Isus Hristos, a venit atât cu apã cât ºi cu
sânge. Cerintus nu era, desigur, singurul care
susþinea aceastã concepþie, pe care Ioan a
considerat-o falsã ºi contrarã mãrturiei ade-
vãrate a Duhului Sfânt. Într-adevãr: trei sunt
care mãrturisesc (pe pãmânt): Duhul, apa
ºi sângele, ºi aceºti trei sunt una în mãr-
turisirea lor.

Putem considera cã mãrturia Duhului a
venit prin profeþi (inclusiv prin Ioan Bote-
zãtorul). Deci mãrturia Duhului a fost întã-
ritã de realitãþile istorice simbolizate prin
„apã“ ºi „sânge“. Atât botezul cât ºi rãstig-
nirea lui Isus sunt fapte istorice bine atestate
(cf. Ioan 1:32-34; 19:33-37). Toþi cei trei
martori („apa“, „sângele“ sunt personificate)
„sunt una în mãrturisirea lor“ cã o singurã
Persoanã divinã, Isus Hristos, a participat la
aceste evenimente.

5:9-12. De aceea nimeni nu are motive sã
nu accepte mãrturisirea lui Dumnezeu în
favoarea persoanei lui Hristos. Dacã mãrtu-
risirea oamenilor poate fi acceptatã atunci
când este atestatã în mod adecvat (Deut.
19:15), mãrturisirea lui Dumnezeu, fiind mai
mare, trebuie sã fie de asemenea acceptatã.
Este preferabil sã considerãm cã cuvintele: ºi
mãrturisirea lui Dumnezeu este mãrturi-
sirea pe care a fãcut-o El despre Fiul Sãu
marcheazã începutul unei idei noi, care
formeazã o micã elipsã. Ele pot fi parafrazate
astfel: „Iatã deci mãrturisirea lui Dumnezeu
despre Fiul Sãu (pe care trebuie sã o accep-
tãm pentru cã este mare).“

Dar înainte de a preciza conþinutul mãr-
turiei lui Dumnezeu (prezentat în 1 Ioan 5:11-
12), Ioan deschide o parantezã pentru a
insista cã acceptarea acestei mãrturii duce la
interiorizarea ei de cãtre cel care crede.
Fiecare credincios are adevãrul lui Dumne-
zeu în el. Prin contrast, cine nu Îl crede pe
Dumnezeu, Îl face mincinos (cf. 1:10). Pen-
tru Ioan nu exista poziþie de mijloc ºi nu era
posibilã evitarea unui punct de vedere. Omul
fie crede, fie contestã veridicitatea lui Dum-
nezeu.

Dupã ce a spus acest lucru, Ioan s-a
întors la conþinutul pe care îl avea mãrturi-
sirea: Dumnezeu ne-a dat viaþa veºnicã, ºi
aceastã viaþã este în Fiul Sãu. Cine are pe
Fiul, are viaþa; cine n-are pe Fiul lui Dum-
nezeu, n-are viaþa. În lumina textului din
2:25-26 (vezi comentariile de acolo), afir-
maþia lui Ioan despre mãrturia lui Dumnezeu
se îndreaptã probabil împotriva unor anti-
hriºti care susþineau cã destinatarii epistolei
lui Ioan nu aveau viaþã veºnicã prin Fiul lui
Dumnezeu. Dar Dumnezeu a afirmat în mod
limpede cã viaþa eternã este exact viaþa pe
care o dãruieºte El prin Fiul Sãu. A nega
acest fapt înseamnã a-L considera mincinos
pe Dumnezeu.

5:13. Ioan a scris aceste lucruri… ca
destinatarii credincioºi ai epistolei, sã „ºtie“
cã au viaþã eternã (cf. v. 12, 20). Cuvintele
„aceste lucruri“ sunt adeseori considerate în
mod greºit cã se referã la întreaga epistolã.
Dar expresiile similare din 2:1, 26 se referã
doar la materialul din contextul imediat ºi
acelaºi lucru este valabil ºi în cazul acesta.
Ceea ce a scris Ioan mai înainte despre mãr-
turia lui Dumnezeu (5:9-12) a avut scopul
de a-i asigura pe cititorii sãi cã, orice ar
spune antihriºtii, credincioºii au într-adevãr
viaþã veºnicã. De fapt, se poate spune cã
siguranþa mântuirii omului depinde în mod

1 Ioan 5:3b-15

891

1Ioan.qxd  04.01.2005  22:38  Page 891



fundamental ºi suficient de promisiunile
directe ale lui Dumnezeu fãcute credincio-
sului. Cu alte cuvinte, siguranþa mântuirii
depinde de mãrturia lui Dumnezeu.

Dupã cuvintele aveþi viaþa veºnicã (în
NIV), cele mai multe manuscrise greceºti
adaugã cuvintele: voi, care credeþi în
Numele Fiului lui Dumnezeu. Probabil cã
aceste cuvinte au pãrut redundante unui
copist sau unui editor timpuriu ºi din acest
motiv ele au fost eliminate din manuscrisul
sãu. Dar ele pregãtesc terenul pentru discuþia
despre rugãciune care urmeazã, cerându-le
celor care au primit deja viaþa eternã prin Fiul
lui Dumnezeu sã continue sã creadã în El.
Rugãciunea este, de asemenea, o expresie a
încrederii în numele Fiului lui Dumnezeu
(vezi comentariile de la 3:23).

5:14-15. Cel care crede în Numele lui
Isus Hristos are îndrãzneala (parrçsia) de
a se apropia de Dumnezeu în rugãciune (cf.
3:21). Cererile fãcute în conformitate cu voia
lui Dumnezeu sunt ascultate de El ºi un cre-
dincios poate fi sigur cã va primi rãspuns la
rugãciune. Situaþia normalã de astãzi este ca
un creºtin sã discearnã voia lui Dumnezeu
din Scripturã ºi sã se roage conform acestei
voi. Dar unitatea de idei care începe în 5:3b
trateazã adevãrul cã poruncile lui Dumnezeu
nu reprezintã o povarã, pentru cã credinþa în
Fiul lui Dumnezeu este secretul victoriei
spirituale asupra lumii. În acest context, deci,
este logic sã considerãm cã Ioan s-a gândit
mai ales, deºi nu exclusiv, la dreptul creºti-
nului de a „cere“ ajutorul lui Dumnezeu în
rugãciune. Acest mod de rugãciune este în
mod clar dupã voia Lui. Astfel într-o viaþã
victorioasã creºtinul este eliberat de orice
povarã printr-o rugãciune bazatã pe credinþa
în Numele Fiului lui Dumnezeu.

C. Dragostea trãitã (5:16-17)
Dar dacã nevoile proprii ale unui creºtin

pot fi împlinite prin dependenþa în rugãciune
de Numele lui Isus, care este situaþia nevoilor
celorlalþi creºtini? Extinzând discuþia despre
rugãciune, Ioan împleteºte încã o datã cele
douã teme ale lui, credinþa ºi dragostea. Un
creºtin care îºi iubeºte cu adevãrat fratele ºi
sora nu poate fi indiferent faþã de nevoile lor
spirituale.

5:16. Versetele 16-17 au fost discutate
foarte mult. Dar nu ar fi trebuit sã ducã la atât
de multe dificultãþi cum s-a întâmplat. Uneori
un creºtin poate pãcãtui atât de grav încât
Dumnezeu judecã acel pãcat printr-o moarte
promptã: „un pãcat care duce la moarte“.

Anania ºi Safira sunt douã exemple în acest
sens (Fapte 5:1-11). Dar cele mai multe
pãcate care omul vede cã sunt „sãvârºite“ de
fratele sãu creºtin nu sunt de acest fel, aºa
cum aratã comiterea lor repetatã. Pentru
aceste pãcate credinciosul trebuie sã se
roage, ºtiind cã orice pãcat, dacã este repe-
tat de multe ori, este o ameninþare pentru
viaþa unui tovarãº creºtin (cf. Iac. 5:19-20;
de asemenea cf. Prov. 10:27; 11:19; 13:14;
19:16). Astfel restabilirea fratelui poate
asigura prelungirea vieþii sale fizice.

Cuvintele: un pãcat care nu duce la
moarte pot fi uºor interpretate greºit. Toate
pãcatele duc la moarte, dar expresia: „care nu
duce la moarte“ (mç pros thanaton) trebuie
înþelese în sensul „care nu sunt pedepsite cu
moartea“. Deosebirea se stabileºte între
pãcatele pentru care moartea este o con-
secinþã rapidã ºi pãcatele pentru care nu
este.

Când un creºtin vede pe un alt creºtin
pãcãtuind într-un mod care nu este fatal, el
este învãþat sã se roage pentru el ºi Dum-
nezeu îi va da viaþa. Cuvântul „Dumnezeu“
nu apare în original, dar adãugarea lui este
potrivitã. Cu toate acestea, Ioan le-a amintit
cititorilor sãi cã este… pãcat care duce
(„este pedepsit“) la moarte. Nu este nevoie
de cuvântul un înainte de „pãcat“. Ioan nu
s-a gândit la un singur pãcat de felul acesta.
Exemplul din Noul Testament citat anterior
(Fapte 5:1-11) a fost o violare flagrantã a
sfinþeniei comunitãþii creºtine. Nu este nece-
sar ca creºtinul sã ºtie sigur care pãcate
flagrante sunt pedepsite printr-o moarte
promptã atâta timp cât el poate recunoaºte
care sunt pãcatele care nu sunt de acest fel.
Lui i se porunceºte sã se roage pentru pãca-
tele care nu meritã moartea rapidã. Creºtinii
au libertatea sã se roage ºi pentru pãcatele
mai grave. Cuvintele lui Ioan în ce priveºte
pãcatul fatal sunt: nu-i zic sã se roage pen-
tru pãcatul acela. Dar este evident cã aceste
cuvinte nu interzic rugãciunea chiar ºi pentru
cazurile cele mai grave. Dar este normal ca
în aceste cazuri credincioºii sã îºi supunã
rugãciunile voii lui Dumnezeu. Prin contrast,
în privinþa pãcatelor care nu sunt pedepsite
cu o moarte promptã, pe baza acestui verset,
creºtinii trebuie sã se poatã ruga cu încre-
dere.

5:17. Acest verset afirmã cã existã un
scop real pentru felul de rugãciune despre
care a vorbit Ioan în versetul 16. Orice
nelegiuire (adikia) este pãcat, dar în acest
spectru larg, este un pãcat, care nu duce
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(prompt) la moarte. Acest pasaj a fost foarte
studiat de experþii care au încercat sã deducã
ce pãcat era pedepsit direct prin moarte. Dar
Ioan vorbeºte în primul rând despre pãcatul
care nu este pedepsit astfel. Pentru astfel de
pãcate credinciosul trebuie sã se roage. Când
face acest lucru, el îºi demonstreazã dra-
gostea pentru fratele sãu ºi ascultã astfel de
porunca dragostei, reluatã mereu ºi mereu în
aceastã epistolã. În acelaºi timp, el îºi exer-
citã credinþa în numele Fiului lui Dumnezeu,
deoarece dragostea lui pentru fratele sãu este
în numele lui Isus. Rugãciunea pentru fratele
care pãcãtuieºte este deci ascultare de po-
runca dublã din 3:23.

VI. Epilog (5:18-21)

Printr-un epilog scurt, apostolul Ioan a
cãutat sã consolideze câteva dintre ade-
vãrurile fundamentale din epistola sa.
Pronumele „noi“ din acest epilog (apare de
ºase ori, NIV) este probabil apostolic, aºa
cum a fost ºi în prolog (1:1-4; cf. Ioan 21:24).
Dar fãrã îndoialã cã scriitorul a sperat ºi a
aºteptat ca destinatarii epistolei sale sã se
identifice în totalitate cu afirmaþiile pe care
le-a fãcut. Fiecare verset din 1 Ioan 5:18-20
începe cu „ªtim“ (oidamen).

5:18. Ca ºi în 3:6, 9 (vezi comentariile de
acolo), cuvintele din NIV „continuã sã“ nu
sunt justificate de cãtre original. Ioan a afir-
mat cã oricine este nãscut din Dumnezeu
este o persoanã a cãrei naturã interioarã ade-
vãratã este inerent fãrã pãcat. (Cf. „nãscut din
Dumnezeu“ din 2:29; 3:9; 4:7; 5:1, 4.)

Afirmaþia adiþionalã despre Cel nãscut
din Dumnezeu nu este, aºa cum se sugereazã
adesea, o referire la Hristos. Ioan nu s-a
referit la Hristos în acest fel în nici un alt
pasaj; el vorbeºte aici tot despre oamenii
regeneraþi. Conform acestei concepþii, cuvân-
tul îl ar trebui tradus „el însuºi“. Astfel Ioan
a afirmat cã „cel nãscut din Dumnezeu se
pãzeºte el însuºi.“ Acest lucru este o repetare
a afirmaþiei din 3:9 într-o formã puþin dife-
ritã. Omul cel nou al unui credincios (Ef.
4:24; Col. 3:10) este fundamental „imperme-
abil“ la pãcat ºi de aceea cel rãu nu se atinge
de el.

5:19. Natura nouã a persoanei regenerate
este inerent lipsitã de pãcat (v. 18) pentru cã
„sãmânþa“ lui Dumnezeu este în El (3:9).
Cunoaºterea acestui adevãr este combinatã
cu siguranþa cã ºtim cã suntem din Dum-
nezeu. Aceastã siguranþã (întemeiatã în cazul
fiecãrui credincios pe mãrturia lui Dumnezeu

[5:9-13] este însoþitã de înþelegerea faptului
cã toatã lumea zace în cel rãu (cf. v. 18).
Ioan a urmãrit prin aceste afirmaþii rezuma-
tive sã consolideze convingerea cititorilor
cã sunt deosebiþi de sistemul lumii care este
controlat de Satan ºi liberi faþã de puterea lui.
Ei nu au nevoie sã asculte ideile lumii
propovãduite de antihriºti (3:7-8). Nici nu
trebuiau sã cedeze în faþa dorinþelor lumeºti
(cf. 2.15-17).

5:20. În plus, faptul cã Fiul lui Dum-
nezeu a venit le-a oferit credincioºilor o pri-
cepere care face posibilã cunoaºterea lui
Dumnezeu. Ioan ºi grupul sãu erau în Cel ce
este adevãrat (la fel erau ºi cititorii sãi care
continuau sã „rãmânã“). Dar a rãmâne în
Dumnezeu înseamnã a rãmâne de asemenea
ºi în Isus Hristos, Fiul Lui. De fapt, Isus
Hristos este Dumnezeul adevãrat (cf. Ioan
1:1, 14) ºi viaþa veºnicã (cf. 1 Ioan 1:2; 2:25;
5:11-13). Cu aceastã afirmaþie mãreaþã
despre divinitatea lui Hristos, Ioan ºi-a
încheiat rezumatul adevãrurilor apostolice
care se opun învãþãturilor false ale anti-
hriºtilor.

5:21. Este surprinzãtor cã epistola se
încheie cu îndemnul: Copilaºilor (teknia,
„cei nãscuþi“; cf. 2:1, 12, 28; 3:7, 18; 4:4),
pãziþi-vã de idoli. Dar nu trebuie sã înþele-
gem cuvântul „idoli“   într-un sens figurat. În
lumea greco-romanã din zilele lui Ioan orice
compromis moral cu concepþiile lumii sfâr-
ºea cu implicarea în idolatrie, deoarece ido-
latria penetrase la toate nivelurile societãþii. A
fi credincios faþã de „Dumnezeul adevãrat ºi
viaþa veºnicã“ (5:20) ºi a cãuta sã-þi exprimi
natura fundamental lipsitã de pãcat însemna a
evita idolatria ºi depravarea care o însoþea.
Îndemnul prin care apostolul a încheiat epis-
tola era deci relevant pentru cititorii sãi
iniþiali.
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A doua Epistolã a lui Ioan este o scrisoa-
re scurtã care a putut fi scrisã pe un singur
papirus de dimensiune standard. Pãstrarea
acestei scrisori scurte este fãrã îndoialã un tri-
but adus spiritualitãþii ºi inspiraþiei ei.

Autorul. Autorul epistolei 2 Ioan a fost
considerat în mod tradiþional apostolul Ioan.
Dar scriitorul se identificã pe sine însuºi prin
termenul „presbiterul“. Acest titlu nu se
referã probabil la funcþia de lider al unei bise-
rici locale. Poate fi doar un termen plin de
afecþiune (presbyteros, „bãtrânul“; cf. 1 Tim.
5:1-2; 1 Pet. 5:5; 3 Ioan 1) prin care autorul
era cunoscut de cititorii sãi. Cu toate acestea,
existã câteva dovezi antice care afirmã cã
termenul „bãtrân“ ar fi putut fi folosit pentru
a desemna pe oricare dintre apostoli sau alþi
martori oculari ai vieþii ºi învãþãturii Dom-
nului Isus. În lumina asemãnãrii evidente în
stil ºi conþinut dintre 1 ºi 2 Ioan, argumentele
care dovedesc paternitatea apostolicã a epis-
tolei mai mari au forþa de a dovedi acest lucru
în cazul epistolei mai scurte. Nu existã
motive suficiente pentru a pune la îndoialã
corectitudinea atribuirii Epistolei 2 Ioan
apostolului Ioan.

Contextul. Scrisoarea este adresatã „cãtre
aleasa Doamnã ºi cãtre copiii ei“ (v. 1; cf.
4-5). În ea nu se gãsesc nume personale ºi
sugestia cã destinatara se numea fie Eklecta
(de la eklektç, cuvântul trad. „aleasa“), fie
Kyria (cuvântul trad. „Doamnã“) este puþin
convingãtoare. Sub acest aspect 2 Ioan se
deosebeºte de 3 Ioan, care conþine numele a
trei oameni. Din acest motiv s-a sugerat cã
scriitorul apostolic a adoptat în 2 Ioan o
formã literarã  prin care o bisericã creºtinã
este personificatã, fiind numitã „aleasa
Doamnã“, iar membrii au fost numiþi „copiii
ei“. Personificarea popoarelor ºi a cetãþilor
prin personaje feminine este comunã în
Biblie (cf. „fiica Sionului“) ºi Biserica creº-
tinã este numitã deseori „mireasa lui Hristos“
(cf. Ef. 5:22-33; 2 Cor. 11:2; Apoc. 19:7).

Concluzia cã 2 Ioan se adreseazã unei
biserici este întemeiatã ºi pe observaþia cã
în greacã autorul renunþã la pronumele la

singular dupã versetul 5 ºi mai foloseºte
singularul abia în v. 13. Într-adevãr, natura
generalã a conþinutului epistolei este foarte
adecvatã pentru o comunitate. Astfel, deºi
posibilitatea ca destinara sã fi fost o femeie
creºtinã nu poate fi exclusã în totalitate, este
preferabil sã considerãm cã scrisoarea a fost
adresatã unei biserici. Dacã este aºa, pro-
blemele acestei biserici nu diferã prea mult
de cele ale cititorilor Epistolei 1 Ioan. ªi aici
autorul avertizeazã împotriva antihriºtilor
(2 Ioan 7; cf. 1 Ioan 2:18, 22). Eroarea de
care se fãceau ei vinovaþi a fost, la fel ca în
1 Ioan, negarea persoanei lui Hristos (2 Ioan 7;
cf. 1 Ioan 2:22-23; 4:1-3). Epistola insistã de
asemenea asupra ascultãrii de poruncile lui
Dumnezeu, mai ales de porunca dragostei
creºtineºti (2 Ioan 5-6; cf. 1 Ioan 2:3-9; 3:14-
18, 23; 4:7, 11, 20-21).

Data. Nu existã informaþii pe baza cãrora sã
fie stabilitã data scrierii Epistolei 2 Ioan. Dar
situaþia ce rãzbate din epistolã este similarã
cu cea care stã în mod evident în spatele
Epistolei 1 Ioan. Acest lucru face posibilã
stabilirea unei date apropiate de cea a epis-
tolei mai lungi. Pe baza acestei presupuneri,
2 Ioan poate aparþine de asemenea perioadei
de dinaintea izbucnirii rãzboiului evreilor
împotriva romanilor în Palestina, în anul 66
d.Hr. Cea mai probabilã este situarea sa la
începutul anilor 60.

STRUCTURA
I. Preambul (v. 1-3)
II. Cuprinsul Epistolei (v. 4-11)

A. Adevãrul practicat (v. 4-6)
B. Adevãrul protejat (v. 7-11)

III. Rãmas bun (v. 12-13)

COMENTARIU
I. Preambul (v. 1-3)

Epistola începe la fel cum începeau de
obicei epistolele în antichitate. Scriitorul s-a
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prezentat, a enunþat identitatea destinatarului
(destinatarilor) ºi a adresat o salutare. Dar,
aºa cum s-a afirmat în Introducere, Ioan nu
a menþionat numele celei prezentate drept
„aleasa Doamnã“ ºi textul continuã ca ºi cum
epistola ar fi adresatã unei biserici. Pream-
bulul subliniazã cã „adevãrul“ ºi „dragostea“
sunt douã preocupãri majore ale acestei
scrisori („adevãr“: v. 1 [de douã ori], 2-4;
v. 1, 3, 5-6 [de douã ori — în NIV]) ºi ale
Epistolei 3 Ioan.

V. 1-2. Presbiterul (vezi „Autorul“ din
Introducere) ºi-a început mesajul afirmându-ºi
dragostea pentru aceastã bisericã (aleasa
Doamnã; cf. „Doamnã“ din v. 5) ºi pentru
membrii ei (copiii ei; cf. v. 4) în adevãr. De
fapt, îi iubeau toþi cei ce cunosc adevãrul.
Acest lucru aratã cã biserica destinatarã a
acestei epistole era probabil binecunoscutã în
cercurile creºtine (Este numitã „aleasa“ pen-
tru cã era compusã din „aleºii“ lui Dumne-
zeu, i.e., creºtinii.) Dragostea lui Ioan ºi a
celorlalþi pentru aceastã comunitate era
întemeiatã ºi afirmatã pe baza adevãrului lui
Dumnezeu. Ea deriva din adevãrul acesta
care rãmâne în noi, ºi care va fi cu noi în
veac. Dragostea creºtinã nu este doar senti-
mentalism sau compasiune umanistã, ci moti-
vaþia ei este cunoaºterea adevãrului care a
fost revelat în Hristos. Adevãrul este baza
dragostei. Acest adevãr, pe baza cãruia
biserica era iubitã, trebuia Biserica sã-l
pãzeascã.

V. 3. În loc de a se mulþumi sã ureze
harul, îndurarea ºi pacea cititorilor sãi,
Ioan le-a spus cã ei vor experimenta aceste
lucruri în adevãr ºi în dragoste (cf. v. 1).
(Este interesant cã Pavel ºi Petru în urãrile
din epistolele lor includ numai harul ºi pa-
cea, cu excepþia epistolelor 1 ºi 2 Tim., în
care urarea este „har, îndurare ºi pace“. Vezi
tabelul cu „Introducerile epistolelor lui
Pavel“ de la Rom. 1:1-7.) Dar adevãrul ºi
dragostea sunt calitãþile pe care Ioan dorea ca
cititorii lui sã le cultive. Dacã ei le vor pãstra,
atunci se pot aºtepta sã se bucure de „harul,
îndurarea ºi pacea“ care sunt din partea lui
Dumnezeu Tatãl, ºi din partea Domnului
Isus Hristos. Derivarea acestor binecuvântãri
atât de la Tatãl cât ºi de la Fiul, afirmã
divinitatea lui Hristos. Expresia Fiul Tatãlui
este neobiºnuitã (cf. „pe Tatãl ºi pe Fiul“ din
2 Ioan 9). Binecuvântãrile lui Dumnezeu —
favoarea (charis), compasiunea (eleos) ºi
armonia interioarã ºi liniºtea (eirçnç) — sunt
împãrtãºite într-o atmosferã în care „adevãrul“

ºi „dragostea“ sunt suverane. Ioan a scris cã
adevãrul „va fi cu noi“ (v. 2). Acum el pre-
cizeazã cã harul, îndurarea ºi pacea „vor fi cu
noi “ (NIV).

II. Cuprinsul Epistolei (v. 4-11)

Trecând imediat la subiect, Ioan ºi-a
exprimat preocupãrile legate de (a) conti-
nuarea ascultãrii bisericii de Dumnezeu ºi
(b) rezistenþa credincioºilor în faþa pãtrun-
derii învãþãtorilor mincinoºi. Aceste douã
obiective sunt, desigur, inserapabile.

A. Adevãrul practicat (v. 4-6)
V. 4. Este evident cã Ioan întâlnise

înainte pe unii membri ai bisericii (pe unii
din copiii tãi; cf. v. 1) ºi a fost încântat
(m-am bucurat foarte mult; cf. 3 Ioan 3-4)
sã vadã ascultarea lor de adevãr. El foloseºte
fidelitatea lor, pe care a vãzut-o, drept punct
de pornire pozitiv. Comportarea lor (um-
blând în adevãr; cf. 3 Ioan 3-4) era dupã
porunca primitã de la Tatãl. A umbla în
adevãr înseamnã a asculta de adevãrul pe
care l-a descoperit Dumnezeu. Ioan dorea ca
întreaga bisericã sã procedeze la fel.

V. 5. În ultima sa referinþã la bisericã
prin personificare (pânã la v. 13), Ioan se
adreseazã afectuos Bisericii prin termenul
Doamnã („dragã Doamnã“, NIV). Mesajul
scris bisericii nu era o poruncã nouã, ci cea
pe care biserica a avut-o de la început (cf.
v. 6). (Aceeaºi idee apare ºi în 1 Ioan 2:7.) Nu
este alta decât porunca: sã ne iubim unii pe
alþii. La fel ca ºi în epistola mai lungã, apos-
tolul îºi încurajeazã cititorii sã urmeze cãile
vechi în încercarea lui de a-i ajuta sã reziste
inovaþiilor antihriºtilor (2 Ioan 7).

V. 6. Dar ce înseamnã „sã ne iubim unii
pe alþii“? Rãspunsul: ªi dragostea stã în
vieþuirea dupã poruncile Lui. La fel ca în
1 Ioan 5:2-3a, Ioan considerã cã dragostea
creºtinã este ascultare de Dumnezeu. Un
creºtin care doreºte într-adevãr sã caute ce
are Dumnezeu mai bun pentru fraþii ºi suro-
rile lui, o poate face numai dacã ascultã de
ceea ce i-a poruncit Dumnezeu sã facã.
Dragostea necãlãuzitã de voia revelatã a lui
Dumnezeu poate degenera uºor în sentimen-
talism lipsit de înþelepciune. Credincioºii care
umblã „în adevãr“ (2 Ioan 4), adicã ascultã
de revelaþia lui Dumnezeu, se iubesc unii pe
alþii. Dragostea frãþeascã face parte din ade-
vãrul pe care Dumnezeu l-a descoperit ºi a
poruncit sã fie pus în practicã.

2 Ioan 1-6
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Ultima parte a versetului 6 este dificilã în
original. O traducere posibilã ar fi: „Aceasta
este porunca, sã umblaþi dupã ceea ce aþi
auzit de la început.“ Din aceastã traducere
reiese cã Ioan a afirmat cã ascultarea de
poruncile lui Dumnezeu înseamnã aderarea
la mesajul poruncit, în forma în care a fost
acesta exprimat încã de la început. Inter-
pretate în acest sens, cuvintele scriitorului au
avut scopul de a avertiza împotriva oricãrei
„reinterpretãri“ a voiei lui Dumnezeu, aºa
cum ar fi putut propovãdui antihriºtii.

Trecerea de la pluralul „poruncile“ (v.
6a) la singularul porunca (v. 6b) este natu-
ralã pentru acest autor (cf. 1 Ioan 3:22-23).
Multele aspecte specifice ale voii lui Dum-
nezeu pot fi considerate o singurã obligaþie.

B. Adevãrul protejat (v. 7-11)
V. 7. Acest verset este mai apropiat ca

idee de versetul 6 decât sugereazã traducerea
NIV, care nu traduce grecescul hoti (Cãci).
Motivul îndemnului anterior este cã în lume
s-au rãspândit mulþi amãgitori, care nu
mãrturisesc cã Isus Hristos vine în trup.
La fel ca în prima epistolã, apostolul ºi-a
exprimat îngrijorarea cã au apãrut mulþi
învãþãtori mincinoºi (cf. 1 Ioan 2:18; 4:1).
Aceºti învãþãtori erau „amãgitori“ (planoi,
„cei care duc în rãtãcire“; cf. planaô, „sã vã
rãtãceascã“ din 1 Ioan 2:26). Însuºi numãrul
lor (la fel ca ºi diversitatea de idei eronate)
fãcea din ei o ameninþare serioasã pentru
bisericile creºtine cum era aceasta. Ceea ce
îi unea pe toþi aceºti învãþãtori mincinoºi ºi
concepþiile lor era necredinþa ºi respingerea
întrupãrii lui Hristos.

Verbul „vine“ (un participiu prezent) din
expresia „vine în trup“ se referã la principiul
implicat în întrupare: Isus luând (venind) ºi
continuând în natura umanã (cf. 1 Ioan 4:2).
Acest adevãr despre „Isus Hristos“ care „vine
în trup“ era negat de cãtre amãgitori. Unii
susþineau cã trupul lui Isus nu a fost cu
adevãrat uman; a pãrut doar a fi uman. Acest
lucru contrazicea, desigur, adevãrul întru-
pãrii, cã Isus Hristos este complet divin ºi
complet uman.

Iatã care este semnul carateristic al celui
care este amãgitorul, adicã Antihristul.
(Vezi comentariile de la 1 Ioan 2:18.) Faptul
cã „amãgitorul“ ºi „Antihristul“ au formã
articulatã poate duce la o neînþelegere.
Articolul hotãrât din limba greacã poate fi
tradus printr-un articol nehotãrât („un“) în
locul articolului hotãrât atunci când se
vorbeºte despre o persoanã care nu este

numitã. Ioan nu a vrut sã spunã aici cã
„orice antihrist este“ personajul unic, de la
sfârºitul vremurilor, cunoscut sub numele de
Antihrist.

V. 8. Din cauza apariþiei acestor amãgi-
tori, cititorii au fost îndemnaþi: Pãziþi-vã
bine de efectele spirituale dezastruoase la
care duce compromisul cu ideile lor. Peri-
colul nu este pierderea mântuirii, ci pierderea
recompensei. NIV (ºi COR) foloseºte per-
soana a doua plural (voastre) în toate cele
trei afirmaþii conþinute în acest verset. Dar
este preferabilã folosirea persoanei întâi plu-
ral (ca în majoritatea ms.): „ca sã nu pierdem
rodul muncii, ci sã primim o rãsplãtã.“ Scribii
ºi editorii timpurii l-au înlocuit probabil pe
„noi“ cu „voi“ pentru a evita sugestia cã
apostolul ar putea fi pãrtaº la pierderea
recompensei. Dar cuvintele autorului reflectã
atât delicateþe cât ºi smerenie. El s-a consi-
derat co-lucrãtor alãturi de cititorii sãi ºi
pierderea ar fi fost ºi el pãrtaº la pierderea
lor, dacã ei nu s-ar fi împotrivit cu eficienþã
doctrinei false. Antihriºtii reprezentau o
ameninþare pentru lucrarea Domnului în care
el ºi ei erau angajaþi împreunã. Trebuie
remarcat cã expresia sã primiþi o rãsplatã
deplinã aratã cã eºecul cititorilor nu i-ar fi
privat total de recompense. Dumnezeu nu va
uita ce  au fãcut pentru El (cf. Evr. 6:10). Dar
plinãtatea recompensei lor (1 Cor. 3:11-15)
era ameninþatã de acþiunea subversivã a
antihriºtilor.

V. 9. Pericolul este prezentat acum foarte
clar. Oricine o ia înainte (proagôn; în majo-
ritatea ms. apare „o ia pe alãturi“, para-
bainôn) ºi nu rãmâne în învãþãtura lui
Hristos, n-are pe Dumnezeu. Aceste cuvin-
te sugereazã convingãtor faptul cã apostolul
s-a referit aici la abaterea de la adevãr a cuiva
care îl deþinuse anterior. Cuvântul „rãmâne“
traduce verbul grecesc menô, familiar dato-
ritã deselor lui utlizãri (de 23 de ori) din
1 Ioan cu privire la viaþa care „rãmâne“. O
persoanã care nu „rãmâne“ într-un lucru este
evident cã odatã l-a deþinut. Scriitorii Noului
Testament au fost realiºti în privinþa posibi-
litãþii ca pânã ºi creºtinii adevãraþi sã cadã
pradã ereziei ºi de aceea ei trebuie avertizaþi
cu privire la acest pericol (cf. comentariilor
de la Evrei). Ioan i-a atenþionat pe cititorii sãi
de posibila pierdere a recompensei (2 Ioan 8).
De aceea ei erau acum (v. 9) avertizaþi sã nu
„depãºeascã“ limitele doctrinei sãnãtoase, ci
sã „rãmânã“ în învãþãtura (didachç; cf. v. 10)
lui (i.e. despre) Hristos. A devia de la adevãr
înseamnã a-L lãsa pe Dumnezeu în urmã.

2 Ioan 7-9
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Dumnezeu nu este cu cel ce se abate de la
El. Orice ar face un astfel de om, face fãrã
Dumnezeu. Acest lucru, desigur, nu înseam-
nã pierderea mântuirii. Mai degrabã, înseam-
nã abatere doctrinarã cu neascultarea care o
însoþeºte.

Spre deosebire de cel care s-a abãtut
de la adevãr, cine rãmâne în învãþãtura
aceasta, are pe Tatãl ºi pe Fiul. Acest lucru
aratã cã Dumnezeu este alãturi de cei care
persevereazã în adevãrata doctrinã despre
Hristos. (Aici putem gãsi încã o afirmare sub-
tilã a divinitãþii lui Hristos; cf. v. 3.) Dar Ioan
a avut în vedere fãrã îndoialã ceva mai mult
decât ortodoxia crezului. El a folosit menô,
cuvântul sãu caracteristic din Epistolele prin
care descrie viaþa de comuniune cu Tatãl ºi cu
Fiul, pentru a doua oarã în v. 9. Rãdãcinile
semnificaþiei rãmânerii în aceste scrisori sunt
texte cum ar fi Ioan 8:31 ºi 15:1-7. Pentru
Ioan, cel care „rãmâne în învãþãturã“ este cel
care „rãmâne“ sau „îºi face cãminul“ acolo.
Legãtura lui cu adevãrul este vitalã ºi dina-
micã, deci are o relaþie dinamicã ºi cu
Dumnezeu, ale cãrui porunci le ascultã (cf.
Ioan 14:21-23 unde apare o altã expresie
a acestui tip de relaþie). „Rãmânerea“ ºi
ascultarea erau inseparabile în mintea lui
Ioan.

V. 10-11. Dar „rãmânerea“ în adevãrul
despre Isus Hristos cere o reacþie fermã
împotriva celor care au devenit promotorii
doctrinei false. De aceea Ioan a adãugat:
Dacã vine cineva la voi, ºi nu vã aduce
învãþãtura aceasta, sã nu-l primiþi în casã,
ºi sã nu-i ziceþi: „Bun venit!“ În lumea
greco-romanã din zilele lui Ioan, un filozof
sau un învãþãtor religios itinerant era un lucru
obiºnuit. ªi predicatorii creºtini cãlãtoreau ºi
se bazau pe credincioºii locali în privinþa
ospitalitãþii (3 Ioan 5-8). Dar cititorii episto-
lei 2 Ioan au fost îndemnaþi sã aibã discer-
nãmânt. Dacã „vine“ cineva la ei (sensul care
se deduce este „în rolul unui învãþãtor itine-
rant“) fãrã sã aducã doctrina sãnãtoasã
(didachçn), sã i se refuze ospitalitatea.
Verbul grecesc tradus „aduce“ este „pherô
(„a purta“), care se raporteazã în special la o
cãlãtorie. Dacã adevãrul nu face parte din
„bagajul“ lui, el nu trebuie sã beneficieze de
ospitalitate din partea celor care erau loiali
adevãrului. (Prin contrast, ospitalitatea
trebuie sã fie oferitã credincioºilor adevãraþi
[3 Ioan 5, 8].) Dar unui amãgitor nu trebuia
nici mãcar sã i se spunã bun venit, pentru cã
a proceda aºa însemna a se face pãrtaº
faptelor lui rele (ponçrois, „rãu“; cf. „cel

rãu“ [to ponçron], 1 Ioan 2:13-14). Expresia
„Bun venit“ (2 Ioan 10-11) înseamnã literal
„Spuneþi salutãri.“ În greacã, cuvântul folo-
sit este chairô, „a se bucura sau a fi vesel“.
Chairein era folosit pentru a exprima un bun
venit sau un rãmas bun cordial, asemãnãtor
cuvintelor „sunt bucuros sã te vãd“ sau „Îþi
doresc numai bine“ (cf. Fapte 15:23; 23:26;
Iac. 1:1).

Pentru unele minþi moderne aceste
instrucþiuni par excesiv de rigide ºi de aspre.
Dar o mare parte a problemei actuale o
reprezintã toleranþa prea mare în privinþa
diferenþelor dintre concepþiile religioase.
Trebuie sã recunoaºtem cu toatã francheþea
cã scriitorii Noului Testament nu împãrtãºeau
acest spirit de toleranþã. Devotamentul lor
faþã de adevãr ºi conºtienþa faþã de pericolele
erorilor religioase au determinat multe
denunþãri viguroase ale învãþãtorilor minci-
noºi. Nu este suprinzãtor cã aceastã epocã
modernã, pentru care pericolele ereziilor sunt
considerate mici, ºi-a pierdut convingerile în
privinþa adevãrului.

Dar pasajul nu trebuie interpretat în sen-
suri la care autorul nu s-a gândit. El s-a gân-
dit la învãþãtorii mincinoºi care erau activ
angajaþi în rãspândirea erorilor. În aceastã
activitate nu trebuia ca ei sã fie ajutaþi. Chiar
ºi un cuvânt de bun venit le-ar da un senti-
ment de acceptare care ar putea fi interpretat
greºit. Cititorii trebuiau ca prin atitudinea lor
rezervatã sã arate cu toatã claritatea cã nu tre-
ceau cu vederea activitãþile acestor oameni
rãi. Acelaºi lucru este valabil ºi astãzi. Dar
Ioan nu s-a adresat direct problemei efor-
turilor ce trebuie fãcute pentru a-i aduce pe
aceºti oameni la recunoaºterea adevãrului.
Cu toate acestea, este clar cã trebuie procedat
în aºa fel încât aceste eforturi sã nu fie con-
fundate cu o formã de aprobare.

III. Rãmas bun (v. 12-13)

Salutarea de rãmas bun a autorului
aminteºte de cuvintele din 3 Ioan 13 (cf. „Am
multe sã-þi scriu“; „Nu doresc sã risipesc
tocul ºi cerneala“; „Sper sã te vizitez“; „sã-þi
vorbesc faþã în faþã.“). La fel ca formatul
general al scrisorii, aceste încheieri erau
probabil convenþionale. Dar asta nu înseamnã
cã erau lipsite de sinceritate.

V. 12. Ioan a afirmat: aº vrea sã vã spun
multe lucruri; dar prefera sã comunice cu
ei gurã cãtre gurã. El se aºtepta sã „vinã“ la
ei cât mai curând, ºi atunci va avea mai multe
sã le spunã. Aceastã vizitã personalã va face

2 Ioan 10-12
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ca bucuria lor sã fie deplinã. Ceea ce ar fi
scris dacã nu ºi-ar fi planificat sã-i viziteze
poate fi dedus din conþintul epistolei 1 Ioan.
Într-adevãr, sub anumite aspecte, 2 Ioan este
o versiune prescurtatã a primei epistole.
Probabil cã autorul ºi-ar fi înmulþit îndem-
nurile ca în epistola mai lungã.

V. 13. Ioan a transmis sãnãtate de la
copiii surorei tale alese. Dacã aceastã
epistolã ar fi fost scrisã unei femei creºtine,
ne-am aºtepta ca salutãrile sã vinã de la sora
ei, nu de la copiii surorii ei. Datoritã carac-
terului anonim al destinatarilor epistolei, este
mai uºor sã interpretãm aceste cuvinte drept
o salutare trimisã de membrii („copiii“; cf.
v. 1) unei biserici „surori“ bisericii cãreia i-a
scris Ioan (vezi Introducerea), ambele bise-
rici „Doamne“ fiind „alese“ prin harul suve-
ran al lui Dumnezeu. Astfel textul constituie
o mãrturie a relaþiilor bazate pe interese ºi
preocupãri creºtine care uneau membrii
diverselor biserici în primii ani ai credinþei.

BIBLIOGRAFIE

Vezi Bibliografia de la 1 Ioan.
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INTRODUCERE

A treia epistolã a lui Ioan este o scrisoare
personalã scrisã cuiva pe nume Gaiu. Dacã,
aºa cum este probabil, 2 Ioan a fost scrisã
unei biserici, 3 Ioan ºi Filimon sunt singu-
rele scrisori personale din Noul Testament.
Epistolele pastorale (1 ºi 2 Tim., Tit), deºi au
fost adresate unor persoane, au avut probabil
ºi scopul de a fi citite în public. Astfel epis-
tola apostolului Ioan scrisã lui Gaiu este un
fragment preþios de corespondenþã creºtinã
timpurie. Caracterul ei spiritual este evident.

Autorul. La fel ca în 2 Ioan, scriitorul se
identificã pe sine prin cuvântul „presbite-
rul“. Dupã toate probabilitãþile acest lucru
sugereazã nu numai vârsta lui înaintatã (pres-
byteros înseamnã „om bãtrân“), ci ºi autori-
tatea lui de martor ocular al vieþii lui Hristos.
(Vezi Introducerea de la 2 Ioan.) Stilul epis-
tolei este în mod evident acelaºi cu stilul pri-
melor douã epistole, 1 ºi 2 Ioan, iar eforturile
de a nega faptul cã toate trei au un singur
autor nu sunt deloc convingãtoare. Pãrerea
cã apostolul Ioan a scris aceastã epistolã, la
fel ca pe celelalte douã, poate fi acceptatã
uºor. Argumentele care susþin autoritatea
apostolicã a epistolei 1 Ioan se aplicã ºi
acestei scurte epistole, în virtutea legãturilor
stilistice clare. În plus, autoritatea încrezã-
toare a scriitorului lui 3 Ioan (cf. v. 10) este
adecvatã unui apostol.

Contextul. Nu se specificã unde locuia Gaiu
(v. 1). Probabil cã aparþinea unei biserici din
provincia romanã Asia (vestul Turciei).
Tradiþia îi conferã apostolului Ioan un rol
în aceastã zonã, la fel ca ºi cartea Apoca-
lipsa. Scriitorul l-a îndemnat pe Gaiu sã fie
ospitalier cu Dimitrie (v. 12), care era un
predicator creºtin itinerant (v. 5-8). Dimitrie
era probabil purtãtorul acestei scrisori.

Se pare cã apostolul Ioan  a fost obligat
sã se adreseze direct lui Gaiu pentru spri-
jinirea lui Dimitrie pentru cã biserica era
dominatã de un om numit Diotref, care nu-i

primea bine pe fraþii creºtini cãlãtori (v. 9-
10). Într-adevãr, Diotref urmãrea chiar sã-i
excomunice pe cei care acordau ospitalitate
unor astfel de cãlãtori. Dacã Gaiu a fost
membru al aceleiaºi biserici, se confrunta
probabil cu riscul de a trezi mânia lui Diotref.
Dar putem conchide cã Gaiu era un om îns-
tãrit care nu putea fi uºor alungat din bisericã.
Sugestia cã Gaiu aparþine altei biserici decât
celei a lui Diotref nu pare  plauzibilã în lumi-
na versetului 9, care se referã doar la o sin-
gurã bisericã.

Diotref este probabil unul dintre pri-
mele exemple (negative) ale funcþiei de
episcop monarhic. Situaþia eclesiasticã din
Biserica Primarã în care un grup de prezbiteri
conducea adunarea cu o autoritate egalã s-a
schimbat ºi s-a instituit un sistem în care un
singur om ºi-a asumat autoritatea deasupra
celorlalþi prezbiteri, devenind „episcop“
(deºi titlul era iniþial similar cu cel de
prezbiter). Acest proces se petrecea aproape
imperceptibil, atuni când un om cu un carac-
ter puternic dobândea influenþã asupra restu-
lui conducãtorilor. Dar în biserica unde Gaiu
era membru, procesul acesta l-a propulsat
într-o poziþie proeminentã pe un om îndã-
rãtnic ºi autoritar. Motivele lui Diotref de a
refuza ospitalitatea fraþilor care cãlãtoreau
nu sunt specificate de Ioan. Fãrã îndoialã cã
Diotref avea anumite argumente pentru com-
portarea lui. Dar apostolul a afirmat clar cã
Diotref greºea (cf. v. 11). El urma sã corec-
teze situaþia la venirea sa (v. 10).

Data. La fel ca în cazul epistolei 2 Ioan, nu
existã informaþii independente pentru stabi-
lirea datei scrierii epistolei 3 Ioan. Cea mai
simplã este sugestia cã toate cele trei epistole
au fost scrise la începutul anilor 60 ai erei
creºtine. 

STRUCTURA

I. Salutare (v. 1-4)
II. Cuprinsul epistolei (v. 5-12)
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A. Lãudarea lui Gaiu (v. 5-8)
B. Condamnarea lui Diotref (v. 9-11)
C. Recomandarea lui Dimitrie (v. 12)

III. Rãmas bun (v. 13-14)

COMENTARIU

I. Salutare (v. 1-4)

V. 1. Presbiterul (vezi „Autorul“ de la
Introducere) ºi-a salutat scurt destinatarii
epistolei cu afecþiune. Aceastã salutare nu
este obiºnuitã pentru Epistolele Noului
Testament, pentru cã îi lipseºte urarea harului
ºi a pãcii. Cu toate acestea, salutarea de
rãmas bun conþine expresia „pacea sã fie cu
tine“ (v. 14).

Prea iubitul reprezintã traducerea gre-
cescului tô agapçtô („prea iubitul“), înrudit
cu verbul agapô (pe care-l iubesc). Spiritul
dragostei creºtine prevala în atitudinea prez-
biterului faþã de Gaiu. Acelaºi spirit trebuie
sã influenþeze ºi atitudinea lui Gaiu faþã de
predicatorii itineranþi, cum era ºi Dimitrie.
Scriitorul i s-a adresat lui Gaiu de încã trei ori
cu acest termen semnificativ (v. 2, 5, 11).

În plus, dragostea apostolului pentru
Gaiu era în adevãr, adicã era autenticã ºi
conformã adevãrului lui Dumnezeu. Gaiu
trebuia sã manifeste o dragoste creºtinã simi-
larã prin ospitalitatea care sprijinea adevãrul
(cf. v. 8). La fel ca în primele douã epistole
ale lui Ioan, epistola este dominatã de preo-
cuparea pentru adevãr ºi dragoste în expe-
rienþa creºtinã („adevãr“: v. 1, 3 [de douã
ori], 4, 8, 12; „adevãratã“: v. 12; „iubesc“: v.
1; „dragoste“: v. 6.).

V. 2. Prezbiterul era mulþumit de starea
spiritualã a lui Gaiu ºi a dorit ca lucrurile
sã-i meargã la fel de bine ºi pe plan fizic. Aºa
cum aratã versetele 2-6, Gaiu era evident un
om de o spiritualitate deosebitã. Cuvintele:
doresc ca toate lucrurile tale sã-þi meargã,
ºi sãnãtatea ta sã sporeascã tot aºa cum
sporeºte sufletul tãu nu reprezintã doar o
exprimare convenþionalã a dorinþelor pentru
binele destinatarului. Apostolul era preocu-
pat de bunãstarea vremelnicã a oamenilor, nu
numai de starea lor spiritualã. Este sigur cã el
a învãþat acest lucru de la Isus, a cãrui preo-
cupare faþã de oamenii cu probleme fizice
este atestatã în toate cele patru Evanghelii.
Desigur cã acest fapt constituie un îndemn
biblic pentru creºtinii de astãzi, ca ei sã se
roage pentru nevoile trecãtoare ale fraþilor lor
spirituali.

V. 3. Prezbiterul s-a bucurat (cf. v. 4)
atunci când a auzit de la fraþii care au venit
la el despre loialitatea lui Gaiu faþã de adevãr.
Cuvintele: au mãrturisit cã eºti credincios
adevãrului, parafrazeazã textul grecesc care
literal este: „au mãrturist despre adevãrul
tãu.“ Apostolul a spus cã auzise cã Gaiu era
un om al adevãrului. Probabil cã „fraþii“ care
i-au dus aceastã mãrturie lui Ioan s-au bucu-
rat de ospitalitatea lui Gaiu, ospitalitate pe
care scriitorul îl îndeamnã sã o arate ºi faþã
de Dimitrie (v. 10). Cuvintele: cã umbli în
adevãr dezvoltã mãrturia fraþilor despre
Gaiu. Stilul de viaþã al lui Gaiu („umbli“) era
conform adevãrului lui Dumnezeu.

V. 4. Nimic nu îl fãcea mai fericit pe Ioan
(cf. v. 3) decât sã „audã“ despre copiii lui cã
umblã în adevãr. Formularea este similarã
cu cea din 2 Ioan 4. Este posibil ca numin-
du-l pe Gaiu unul dintre „copiii“ lui, Ioan sã
se fi referit la faptul cã Gaiu era un convertit
al lui (cf. folosirii acestei idei de cãtre Pavel
în 1 Cor. 4:14; Gal. 4:19; Fil. 2:22). Pe de altã
parte, este posibil ca bãtrânul apostol sã se fi
referit la aceia cãrora le-a slujit ca un tatã.

II. Cuprinsul epistolei (v. 5-12)

Dupã ce a lãudat în general comporta-
mentul lui Gaiu, scriitorul a trecut direct la
problema care-l preocupa. Cei care plecau sã
predice adevãrul aveau nevoie de sprijinul
creºtinilor din locurile unde ajungeau. Spre
deosebire de Diotref, Gaiu acorda acest spri-
jin ºi apostolul dorea sã-l asigure cã modul
lui de a se purta era cel corect. Indiferent cã
acest lucru contrasteazã cu rezistenþa apos-
tolului din 2 Ioan 10-11 ca credincioºii sã  nu
acorde ospitalitate învãþãtorilor mincinoºi.

A. Lãudarea lui Gaiu (v. 5-8)
V. 5. Adresându-i-se din nou lui Gaiu cu

prea iubitule (cf. v. 1, 2, 11), scriitorul l-a
lãudat pentru ospitalitatea lui faþã de creºtinii
care veneau la el. Traducerea COR (spre
deosebire de NIV) traduce corect textul gre-
cesc în care scriitorul se referã la predicatorii
itineranþi prin termenul „fraþi“, dar mai
subliniazã ºi faptul cã ospitalitatea lui Gaiu
nu se oprea aici, ci le era oferitã ºi celor „strã-
ini“ (probabil mai ales creºtini) care erau prin
preajmã. (În privinþa responsabilitãþii de a
acorda ospitalitate strãinilor, vezi Evr. 13:2.)
Despre acest mod de purtare apostolul a afir-
mat: tu lucrezi cu credincioºie în tot ce faci,
adicã acest mod de comportare este demn de
laudã pentru cã este un act de fidelitate faþã

3 Ioan 1-5
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de adevãrul lui Dumnezeu. Din nou, la fel ca
în 2 Ioan 1-2, dragostea decurge din adevãr.

V. 6. Vestea despre ospitalitatea lui Gaiu
(dragostea ta) a ajuns la urechile Bisericii
unde se afla Ioan. Probabil cã este vorba de
biserica din Ierusalim, dacã epistola a fost
scrisã înainte de anul 66 î.Hr. (vezi Introduce-
rea la 1 Ioan unde este discutatã posibilitatea
ca prima epistolã sã fi fost scrisã înaintea
acestei date). Dacã este aºa, cu siguranþã cã
lui Gaiu i-a fãcut plãcere sã ºtie cã adunarea
atât de respectatã din Ierusalim a auzit de
slujba îndeplinitã de el faþã de slujitorii lui
Dumnezeu. Dar acum Ioan a continuat dupã
încurajarea sa cu un îndemn: Vei face bine sã
îngrijeºti de cãlãtoria lor, într-un chip
vrednic de Dumnezeu. Cuvintele „vei face
bine“ reprezintã în original o expresie idio-
maticã virtual egalã cu „te rog“. Verbul din
expresia „sã îngrijeºti de cãlãtoria lor“
(propempsas) avea fãrã îndoialã în vorbirea
curentã conotaþia de a furniza cele necesare
oaspeþilor, în timpul ºederii lor dar ºi când
plecau. Forþa cuvintelor apostolului avea
scopul sã-l determine pe Gaiu sã fie foarte
generos cu fraþii aflaþi în cãlãtorie. Numai
acest fel de ospitalitate era „într-un chip vred-
nic de Dumnezeu“, care ªi-a exprimat gene-
rozitatea supremã prin dãruirea Fiului Sãu.

V. 7. Motivaþia pentru care acest com-
portament (cãci gar în gr.) era cã cei pe care
Gaiu îi va ajuta au plecat pentru dragostea
Numelui Lui. „Numele“ aici este, bineînþe-
les, cel al lui Isus care era acum înãlþat mai
presus de orice nume (Fil. 2:9-11). A pleca
pentru Numele acesta era o onoare supremã
(cf. Fapte 5:41, unde este vorba de onoarea
de a suferi pentru el). Era normal ca oamenii
care au plecat în Numele lui Isus sã nu caute
sprijin la cei care nu credeau în acest Nume ºi
nu-l onorau. Astfel, slujitorii Domnului au
plecat… fãrã sã primeascã ceva de la
Neamuri. Chiar ºi în prezent, este necuviin-
cios ca un predicator al evangheliei sã
solicite ajutor de la oamenii cãrora le oferã
mântuirea gratuitã a lui Dumnezeu.

V. 8. Dar faptul cã predicatorii creºtini
nu solicitau ajutor din partea celor nemântuiþi
însemna cã creºtinii aveau obligaþia deo-
sebitã de a-i sprijini. Acordându-le ajutorul
necesar (sã primim bine pe astfel de oa-
meni), creºtinii cum era Gaiu puteau sã
„lucreze“ împreunã cu adevãrul. Apare aici
idea de a fi parteneri cu ceea ce adevãrul rea-
lizeazã în inimile ºi vieþile oamenilor. Acesta
era un obiectiv nobil pentru Gaiu.

B. Condamnarea lui Diotref (v. 9-11)
V. 9. Dar nu toþi împãrtãºeau acest

obiectiv nobil. Ioan a afirmat: Am scris ceva
Bisericii, dar Diotref, cãruia îi place sã
aibã întâietatea între ei, nu vrea sã ºtie
de noi. Menþionarea doar a „Bisericii“
sugereazã cu toatã forþa cã aceasta era biseri-
ca unde era membru ºi Gaiu. Cuvintele lasã
sã se înþeleagã cã Gaiu nu ºtia de aceastã
epistolã trimisã bisericii. Probabil cã Diotref
a pãstrat-o pentru sine ºi nu a prezentat-o
bisericii. Motivaþia lui Diotref, a spus Ioan,
era proeminenþa în bisericã. Dar el nu a fost
ultimul dintre conducãtorii bisericii cu o ast-
fel de motivaþie. Ispita de a folosi un rol în
adunarea creºtinã pentru promovarea de sine
rãmâne realã ºi astãzi ºi toþi slujitorii lui
Dumnezeu trebuie sã i se împotriveascã. Ca
rezultat al ambiþiilor sale personale, Diotref
s-a împotrivit dorinþelor apostolului. Expre-
sia: „nu vrea sã ºtie de noi“ mai poate fi
tradusã ºi prin: „nu ne primeºte ca oaspeþi“.
Apostolul se referea probabil la refuzul lui
Diotref de a acorda ospitalitate fraþilor care
cãlãtoreau (care aduseserã poate scrisoarea
menþionatã anterior) ºi considera respingerea
fraþilor de cãtre Diotref drept respingerea sa.
Este foarte posibil ca Diotref sã nu se fi
prezentat drept oponent al lui Ioan, dar res-
pingându-i pe reprezentanþii lui Ioan, el l-a
respins de fapt pe Ioan (cf. Ioan 13:20).

V. 10. Dar scriitorul era convins cã se
putea ocupa personal de aceastã problemã.
De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte
de faptele pe care le face. Aceastã afirmaþie
nu reprezintã decât pe jumãtate din ceea ce a
vrut sã spunã scriitorul. Verbul (hypomnçsô)
înseamnã „a aduce aminte“ sau „a aduce în
atenþie“. Aici expresia tradusã „îi voi aduce
aminte de faptele“ lui înseamnã cã faptele lui
Diotref vor fi tratate corespunzãtor.

Diotref, a afirmat scriitorul, s-a fãcut
vinovat de trei lucruri. În primul rând: ne
cleveteºte cu vorbe rele. Aceste cuvintele
au sensul literal: „aduce acuzaþii false
(phlyarôn, folosit numai aici în NT) împo-
triva noastrã prin cuvinte rele (ponçrois)“.
Fãrã îndoialã cã încãpãþânatul conducãtor a
fãcut tot ce i-a stat în putinþã pentru a distruge
reputaþia celor pe care nu era pregãtit sã-i
primeascã (ca în v. 9 „ne“ se poate referi în
principal la reprezentanþii lui Ioan).

Dar Diotref a fãcut mai mult decât sã
vorbeascã, oricât de rele ar fi cuvintele lui.
Nu se mulþãmeºte cu atât; dar nici el nu
primeºte pe fraþi. Aceastã a fost doua sa
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greºealã. Sporovãiala lui rãutãcioasã a fost
fãrã îndoialã temelia refuzului sãu de a
acorda ospitalitate (spre deosebire de ospita-
litatea lui Gaiu). Iar în al treilea rând, la fel
ca mulþi alþi dictatori eclesiastici de atunci
încoace, Diotref a fãcut tot ce a putut pentru
a-i obliga pe ceilalþi sã facã cum dorea el:
împiedecã ºi pe cei ce voiesc sã-i primeas-
cã, ºi-i dã afarã din Bisericã. Folosindu-ºi
autoritatea autoproclamatã, având o poziþie
proeminentã (v. 9), el i-a forþat pe ceilalþi
credincioºi sã nu fie ospitalieri sau, dacã
erau ospitalieri, îi împiedica sã frecventeze
adunãrile bisericii.

Probabil cã Gaiu cunoºtea deja aproape
toate aceste fapte. De aceea Ioan i-a amintit
indirect de dificultãþile potenþiale cu care
s-ar putea confrunta dacã îi primea bine pe
oamenii care slujeau adevãrul. Dar credin-
cioºia evidentã a lui Gaiu în ospitalitate (v. 5-
6) sugereazã cã a fost un om cu posibilitãþi
materiale ºi cã avea o poziþie suficient de
puternicã pentru a rezista autoritãþii lui
Diotref. El a fost astfel încurajat de promi-
siunea lui Ioan cã se va ocupa el de Diotref
atunci când va veni.

V. 11. În orice caz, Gaiu nu trebuia sã
„urmeze“ rãul, ci binele. Comportarea lui
Diotref trebuia evitatã, nu urmatã. Compor-
tarea omului reflectã cu toatã claritatea relaþia
lui cu Dumnezeu. Cine face binele, este din
Dumnezeu. Cuvintele „din Dumnezeu“
traduc expresia greceascã ek tou theou, care
apare de câteva ori în Ioan (ex., 3:10; 4:1-4,
6-7). Ea sugereazã faptul cã sursa acþiunilor
sau a atitudinilor omului este în Dumnezeu.
În schimb, cine face rãul, n-a vãzut pe
Dumnezeu. Afirmaþia din 1 Ioan 3:6 trebuie
comparatã cu aceste cuvinte (vezi comenta-
riile de la acest text). Ea nu trebuie diluatã
deloc . Rãul nu provine nic iodatã din
cunoaºterea spiritualã realã a lui Dumnezeu,
ci este întotdeauna un rezultat al întunericului
din inimã ºi al orbirii faþã de El. Ioan nu a pus
la îndoialã mântuirea lui Diotref, ci a afirmat
cã modul de comportare al lui Diotref
dovedea o orbire realã faþã de Dumnezeu.
Gaiu trebuia sã fie atent sã evite astfel de
experienþe.

C. Recomandarea lui Dimitrie (v. 12)
V. 12. Dacã Gaiu ar „urma“ într-adevãr

„binele“ (cf. v. 11), atunci i-ar acorda ospi-
talitate lui Dimitrie. Acest lucru nu este
cerut în mod explicit, dar este implicaþia
recomandãrii lui Dimitrie de cãtre Ioan. În

conformitate cu legea evreiascã a martorilor
(Deut. 19:15), apostolul a adus trei martori
care sã ateste caracterul lui Dimitrie. (1) Toþi
cei care-l cunosc mãrturisesc bine despre el.
(2) Chiar ºi Adevãrul garanta pentru el. Aici
adevãrul este personificat în „martor“ ºi Ioan
s-a referit fãrã îndoialã la caracterul ºi doc-
trina lui Dimitrie, care erau conforme ade-
vãrului în atât de mare mãsurã încât adevãrul
însuºi mãrturisea virtual despre el. (3) În al
treilea rând, a scris Ioan, ºi noi mãrturisim
despre el: ºi ºtii cã mãrturisirea noastrã
este adevãratã. Astfel Gaiu nu avea nici un
motiv sã ezite sã-i arate lui Dimitrie aceeaºi
ospitalitate pe care a arãtat-o altora. (Dimi-
trie din aceastã epistolã nu trebuie confundat
cu Dimitrie din Fapte 19:24, care a fost un
duºman al evangheliei.)

III. Rãmas bun (v. 13-14)

V. 13-14a. Ioan a încheiat acum ceea ce
a dori t sã transmitã în aceastã scurtã
scrisoare, dar mai avea sã-i spunã multe
lucruri lui Gaiu. El ar fi putut spune mai mult
în scris, dar (aºa cum a scris deja în 2 Ioan)
spera sã poatã comunica în curând acele
lucruri gurã cãtre gurã. 

V. 14b. Apostolul i-a urat lui Gaiu ca
Pacea sã fie cu el ºi a spus: Prietenii îþi
trimit sãnãtate. De asemenea el dorea ca
Gaiu sã spunã sãnãtate prietenilor, fiecã-
ruia pe nume. Folosirea cuvântului „prie-
teni“ de douã ori în aceste afirmaþii de la
sfârºitul epistolei este un memento pentru
Gaiu cã creºtinii din fiecare loc sunt sau ar
trebui sã fie prieteni, gata sã se ajute unii pe
alþii. Face parte din genialitatea creºtinis-
mului ca un om sã întâlneascã alþi oameni pe
care nu i-a cunoscut înante, în locuri înde-
pãrtate de casa lui ºi sã descopere imediat,
printr-o credinþã comunã, o legãturã de prie-
tenie.
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INTRODUCERE

Autorul. Scriitorul Epistolei lui Iuda, ultima
dintre „Epistolele generale“, ºi-a început
scrisoarea doar prin cuvintele: „Iuda, rob al
Isus Hristos, ºi fratele lui Iacov“ (v. 1).

Cine a fost acest Iuda? Existã trei posi-
bilitãþi. Autorul poate fi: (a) Iuda, un frate
vitreg al lui Hristos, (b) Iuda apostolul sau
(c) Iuda, un conducãtor din Biserica Primarã
din Ierusalim. Acest din urmã Iuda a fost
trimis la Antiohia cu Pavel, Barnaba ºi Sila
(Fapte 15:22). El mai era numit ºi Barsaba,
un indiciu cã ar fi putut fi un frate al lui Iosif
Barsaba, unul dintre cei doi „nominalizaþi“
pentru a-l înlocui pe Iuda Iscarioteanul. Deci
ar fi fost cunoscut în Bisericã. Dar existã
puþine dovezi care sã ateste cã el ar fi autorul
epistolei.

În privinþa apostolului Iuda, versetul 17
din scrisoarea lui pare sã arate cã el nu se
considera un apostol, cauza fiind probabil
modestia. Cu toate   acestea, subiectul impor-
tant despre care a scris ar fi fãcut necesarã
identificarea sa cu ceilalþi apostoli pentru a-ºi
susþine autoritatea, dacã a fost într-adevãr un
apostol.

Cea mai probabilã soluþie este cã autorul
a fost Iuda, un frate vitreg al lui Hristos, un
fiu al lui Iosif ºi al Mariei, dupã Isus. Ter-
menul „rob“ ar fi fost potrivit, pentru cã deºi
fraþii lui Isus la început nu au crezut în El
(Ioan 7:5), mai târziu L-au vãzut pe Hristos
înviat ºi au fost convinºi (Fapte 1:14). Printre
aceºtia s-a numãrat ºi Iuda, care nu s-a con-
siderat demn de a fi „fratele“, ci doar „robul“
lui Isus Hristos.

Iacov, despre care Iuda spune cã este
fratele sãu, era deci tot un frate vitreg al
Domnului (Mat. 13:55; Mar. 6:3), ºi, de
asemenea, un conducãtor al bisericii din
Ierusalim (15:13), precum ºi autorul epistolei
care-i poartã numele (Iac. 1:1).

Iuda a scris cu o inimã plinã de dragoste
ºi înþelegere ºi cu o nuanþã de grijã ºi auto-
ritate. El a dorit sã scrie despre un subiect
care aduce multã bucurie, „mântuirea noastrã

de obºte“ (Iuda 3), dar a fost obligat sã scrie
o epistolã mult mai sumbrã. Dragostea lui
pentru credincioºii pe care i-a vãzut cã se
aflau în pericolul de a fi victimele abuzurilor
adversarilor lor l-a determinat sã treacã de la
o temã plãcutã la una care sunã ca un avertis-
ment solemn.

Stilul. Iuda a scris într-un stil dinamic, folo-
sind multe figuri de stil (ex., pãstori [NIV],
nori ºi pomi, v. 12; ºi valuri ºi stele, v. 13).

Iuda a folosit adesea triade, unii comen-
tatori identificând nu mai puþin de 18 de ast-
fel de serii. Dintre acestea se remarcã: „Iuda,
rob… frate“ (v. 1); adresarea sa: „cãtre cei
chemaþi… iubiþi… pãstraþi“ (v. 1); salutãrile
sale: „îndurarea, pacea ºi dragostea“ (v. 2);
descrierea apostaþilor: „oameni neevlavioºi,
care schimbã în desfrânare harul… tãgãdu-
iesc pe… Isus Hristos“ (v. 4); exemplele sale
de apostaþi care au fost judecaþi: „poporul
Sãu din þara Egiptului… îngerii… Sodoma ºi
Gomora“ (v. 5-7); descrierea „visãtorilor“
eretici: „îºi pângãresc trupul, nesocotesc
stãpânirea ºi batjocoresc stãpânirile“ (v. 8);
dezvoltarea acestei descrieri: „au urmat calea
lui Balaam, din dorinþa de câºtig! Au pierit
într-o rãscoalã ca a lui Core“ (v. 11). 

Apoi Iuda depãºeºte triadele, cumulând
mai multe figuri de stil pentru a-ºi întãri
denunþarea apostaþilor. El i-a numit: „[pãs-
tori, NIV] fãrã ruºine [egoiºti]… nori fãrã
apã… pomi tomnatici fãrã rod… valuri înfu-
riate… stele rãtãcitoare“ (v. 12-13). 

În alte trilogii, Iuda a spus despre aceºti
oameni cã sunt: „cârtitori, nemulþumiþi cu
soarta lor; trãiesc dupã poftele lor; gura le
este plinã de vorbe trufaºe, slãvesc pe oameni
pentru câºtig“ (v. 16), apoi a spus despre ei
cã „dau naºtere la dezbinãri, oameni supuºi
poftelor firii, care n-au Duhul“ (v. 19).
Cititorilor lui Iuda li se spune: „cãutaþi sã
mântuiþi pe unii, smulgându-i din foc, fie-vã
milã“ (v. 23).

Iuda s-a referit deseori la Vechiul Testa-
ment. El a vorbit despre exod (v. 5), moartea
multor israeliþi în pustie (v. 5), Sodoma ºi
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Gomora (v. 7), trupul lui Moise (v. 9), Cain
(v. 11), Balaam (v. 11), Core (v. 11), Enoh
(v. 14) ºi Adam (v. 14).

Data. Cercetãtorii nu sunt de acord în privin-
þa datei scrierii acestei cãrþi, pentru cã Iuda
nu a identificat direct nici adunarea cãreia i-a
adresat epistola, nici grupul eretic despre care
a scris. Cu toate acestea, cei mai mulþi
comentatori cred cã epistola a fost scrisã între
67 ºi 80 d.Hr. Iuda a fost probabil influenþat
de Petru, care ºi-a scris a doua epistolã în
jurul datei de 67-68 d.Hr. (Petru a prezis apa-
riþia învãþãtorilor mincinoºi [2 Pet. 2:1; 3:3],
dar Iuda a afirmat cã deja „s-au strecurat
printre voi“ [Iuda 4].) Erezia antinomianã
gnosticã (faþã de care Iuda a reacþionat pro-
babil), începea sã-ºi facã simþitã influenþa în
primul secol.

Scopul. O idee caracterizeazã aceastã epis-
tolã: pãziþi-vã de apostaþi. În concordanþã cu
acest avertisment, Iuda a continuat cu un
îndemn pentru cititorii sãi: „luptaþi pentru
credinþa, care a fost datã sfinþilor odatã pen-
tru totdeauna“ (v. 3). Erezia gnosticismului
ºi-a ridicat capul. „Avem aici, într-o formã
încã nedezvoltatã, toate caracteristicile prin-
cipale care vor alcãtui gnosticismul ulterior,
insistenþa asupra unei cunoaºteri eliberate de
toate constrângerile moralitãþii; aroganþa faþã
de conducãtorii «neluminaþi» ai Bisericii;
interesul pentru angeologie; spiritul de
dezbinare; lascivitatea“ (Michael Green, The
Second Epistle General of Peter and The
General Epistle of Jude, p. 39).

Gnosticismul incipient împotriva cãruia
a avertizat Iuda nega domnia lui Hristos
(v. 4), susþinea libertinajul (v. 4, 8, 16), rãz-
vrãtirea împotriva autoritãþii (v. 8, 11, 18),
cedarea în faþa propriilor dorinþe (v. 16, 19),
preocuparea numai de câºtiguri personale
(v. 11-12, 16), spiritul de dezbinare (v. 19),
învinovãþirea altora (v. 16) ºi lauda (v. 16).

Gnosticismul susþinea cã spiritul este bun
ºi cã materia este rea. De aceea spiritul tre-
buia cultivat ºi hrãnit, acordându-i-se liber-
tatea de a-ºi urma înclinaþiile bune. În plus,
gnosticii se simþeau liberi sã-ºi satisfacã
dorinþele trupului. Astfel esenþa acestei apos-
tazi i a fost t ransformarea harului lui
Dumnezeu în libertinaj ºi lascivitate. Iuda a
scris pentru a avertiza de apostazia dublã, a
comportamentului greºit ºi a doctrinei false.

Cititorii originali. Tonul scrisorii aratã cã
destinatarii originali ar fi putut fi creºtini

evrei din Palestina care erau adunaþi în comu-
nitãþi locale. Referinþele la întâmplãri din
Vechiul Testament ºi la literatura extrabiblicã
îi identificã pe cititori drept oameni care
înþelegeau aceste referinþe fãrã sã fie nevoie
de explicaþii. Egiptul, Sodoma ºi Gomora,
Moise, Core, Enoh, Adam ºi îngerii cãzuþi
aratã cã este vorba de oameni familiarizaþi
cu istoria Vechiului Testament ºi probabil cu
literatura apocrifã.

Aplicaþie. Cartea constituie un avertisment
solemn pentru creºtinii de pretutindeni,
deoarece toþi pot fi victimele aceloraºi erori
doctrinare ºi practice. Cu toate cã tema refe-
ritoare la apostazie se adresa creºtinilor evrei
din primul secol, mesajul ei este aplicabil
tuturor creºtinilor. Toþi credincioºii trebuie sã
evite capcanele negãrii domniei lui Hristos,
satisfacerii la întâmplare a dorinþelor trupeºti,
respingerii autoritãþii, spiritului de dezbinare
ºi trãirea pentru sine.

STRUCTURA

I. Salutare (v. 1-2)
II. Avertismente referitoare la apostaþi 

(v. 3-4)
III. Avertismente referitoare le pericolele 

apostaziei (v. 5-16)
A. Exemple de apostaþi din trecut 

(v. 5-7)
1. Egipt (v. 5)
2. Îngeri (v. 6)
3. Sodoma ºi Gomora (v. 7)

B. Acþiunile prezente ale apostaþilor 
(v. 8-16)
1. Respingerea autoritãþii (v. 8-10)
2. Umblarea în eroare (v. 11)
3. Conducerea falsã (v. 12-13)
4. Satisfacerea de sine (v. 14-16)

IV. Sfaturi pentru evitarea apostaziei 
(v. 17-23)
A. Amintirea învãþãturilor apostolilor 

(v. 17-19)
B. Întãrirea proprie (v. 20-21)
C. Compasiunea faþã de alþii (v. 22-23)

V. Victorie asupra apostaziei (v. 24-25)

COMENTARIU

I. Salutare (v. 1-2)

V. 1. Autorul s-a prezentat simplu drept
Iuda, rob al lui Isus Hristos, ºi fratele lui

Iuda 1 
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Iacov. El nu a fãcut nici un apel la cititorii
sãi pe baza autoritãþii sale personale ºi s-a
mulþumit sã fie identificat drept „rob“ (dou-
los, „sclav“) al lui Isus Hristos. (Vezi discuþia
despre identitatea lui Iuda din Introducere.)

Epistola lui Iuda a fost trimisã cãtre cei
chemaþi, care sunt iubiþi în Dumnezeu Ta-
tãl, ºi pãstraþi pentru Isus Hristos. Aceastã
prezentare triplã a poporului lui Dumnezeu
este una dintre multele triade ale acestei
epistole. Prima expresie: „cãtre cei chemaþi“
se referã la trecut: chemarea suveranã a lui
Dumnezeu la mântuire prin harul alegerii
Sale (cf. Rom. 1:6; 8:30; 1 Cor. 1:24; Ef.
4:4; 2 Pet. 1:3). Expresia: „care sunt iubiþi în
Dumnezeu Tatãl“ se referã la prezent. Forma
verbalã „sunt iubiþi“ aratã cã dragostea lui
Dumnezeu s-a manifestat în trecut dar conti-
nuã ºi în prezent. A treia caracterizare: „pãs-
traþi pentru Isus Hristos“, exprimã cea mai
pozitivã siguranþã privitoare la viitor, pentru
cã El îi pãstreazã pe cei care se încred în El
pânã la venirea Lui (1 Tes. 5:23; 2 Tim. 1:12;
1 Pet. 1:5; Iuda 24). Chemarea este lucrarea
activã a Duhului Sfânt; dragostea provine de
la Tatãl (cf. 2 Cor. 13:14); deci lucrarea de
pãstrare este a Fiului. Astfel întreaga Dum-
nezeire este inclusã în salutul lui Iuda.
Cunoaºterea chemãrii, dragostei ºi a protec-
þiei lui Dumnezeu aduce credincioºilor sigu-
ranþã ºi pace în vremuri de apostazie.

Fiecare din aceste elementele ale salu-
tului lui Iuda mai sunt menþionate în epis-
tolã: chemarea poate fi dedusã din cuvintele
„mântuirea de obºte“ (v. 3), dragostea lui
Dumnezeu este menþionatã în versetul 21 ºi
puterea protectoare a lui Isus poate fi dedusã
din cuvintele: „aºteptaþi îndurarea Domnului
nostru lsus Hristos pentru viaþa veºnicã“
(v. 21; cf. v. 24).

V. 2. Darurile divine: îndurarea, pacea
ºi dragostea incluse în salutarea lui Iuda sunt
necesare pentru creºtinii care trãiesc în
atmosfera libertinã a învãþãturilor apostate.
Îndurarea lui Dumnezeu îi poate susþine în
vremuri dificile (Evr. 4:16); pacea Lui le
poate dãrui o liniºte profundã atunci când
rãul abundã în jurul lor (Rom. 15:13; Fil.
4:7); iar dragostea Lui îi poate proteja pe
credincioºi ºi le poate da siguranþã în faþa
pericolelor (Rom. 5:5; 1 Ioan 4:12, 15-16).

Natura salutãrii reflectã atitudinea scri-
itorului. Cuvintele alese de Iuda prezintã
compasiunea lui profundã ºi preocuparea sa
din inimã pentru cititorii sãi. El dorea ca ei
sã cunoascã deplin „îndurarea, pacea ºi dra-
gostea“ lui Dumnezeu. Iuda ºi-a manifestat

dragostea pentru credincioºi pe care o avea
din prisos atunci când i-a avertizat în legãturã
cu cei ce pãtrundeau în bisericã pentru a o
distruge, cu cei care nu cunoºteau îndurarea,
pacea sau dragostea lui Dumnezeu.

II. Avertismente referitoare la 
apostaþi (v. 3-4)

V. 3-4. Dorind sã le scrie despre mântu-
irea noastrã de obºte, Iuda a fost obligat din
cauza grijii pe care le-o purta, sã scrie despre
un subiect urgent ºi respingãtor. Apãruserã
circumstanþe care cereau o acþiune imediatã,
deci situaþia era foarte periculoasã.

Iuda a trecut direct la subiect: vã scriu
ca sã vã îndemn sã luptaþi pentru credinþa
voastrã. Apoi a continuat sã le spunã citito-
rilor sãi motivul pentru care era atât de îngri-
jorat. S-au strecurat printre ei oameni
neevlavioºi. Aceºtia s-au alãturat adunãrilor
de credincioºi, pretinzând cã fac parte din
acelaºi grup, deºi erau duºmani.

Iuda se adreseazã celor care aveau cre-
dinþa ºi mântuirea. Cuvintele lui erau un aver-
tisment pentru credincioºi ca sã se pãzeascã
de apostaþii care au pãtruns în adunãrile
locale ºi care dacã ar fi putut, fi ar distrus
temelia credinþei pe care era ziditã Biserica. 

„Credinþa“ care a fost datã de Dumne-
zeu sfinþilor odatã pentru totdeauna este
corpul de învãþãturi ale apostolilor. Termenul
„credinþa“, folosit de asemenea în Galateni
1:23 ºi în 1 Timotei  4:1, se referã la obiectul
credinþei. Din cauza învãþãturilor false ale
apostaþilor, era necesar ca credincioºii sã se
lupte (epagonizesthai, „a se chinui cu zel“)
cu toatã sârguinþa pentru apãrarea acestor
adevãruri, pe care oamenii neevlavioºi încer-
cau sã le distrugã. De fapt, Iuda a spus: „sã
rãmânem tari în mãrturisirea noastrã“ (Evr.
4:14).

Prezenþa inoportunã a libertinilor se
referã la strãinii care cautã sã otrãveascã
biserica ºi care trebuie sã fie respinºi. Aceºti
apostaþi nu erau urmaºi ai lui Hristos care
s-au rãtãcit, ci intruºi care nu aparþineau bise-
ricii ºi care cãutau sã distrugã credinþa cre-
dincioºilor.

Osânda acestor oameni, scriºi de mult
pentru aceasta, se poate referi la profeþiile
Vechiului Testament (ex., Is. 8:19-22; Ier.
5:13-14). Sfârºitul lor este prezis ºi în Noul
Testament (ex., 2 Tes. 2:6-10;  2 Pet. 2:3).

Douã caracteristici îi identificã pe aceºti
oameni neevlavioºi (asebeis, „necuviin-
cioºi“; cf. Iuda 15) apostaþi: au pervertit

Iuda 2-4
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harul lui Dumnezeu ºi L-au respins pe Fiul
lui Dumnezeu.

Afirmând cã au libertate în Hristos, ei au
considerat cã harul le permitea sã trãiascã
în desfrânare, îndeplinindu-ºi dorinþele fãrã
nici o restricþie. Libertinismul lor a transfor-
mat harul în desfrânare. Aceºti antinomieni
afirmau cã, deoarece trupul nu era creat de
Dumnezeu, puteai sã cedezi în faþa tuturor
dorinþelor sale. Faptul cã aceastã pervertire
în comportament era însoþitã de o pervertire a
doctrinei — o negare a persoanei  ºi autoritãþii
lui Isus Hristos — nu constituie o surprizã.

III. Avertismente referitoare le 
pericolele apostaziei (v. 5-16)

Iuda i-a avertizat pe cititorii sãi mai întâi
de pericolul apostaziei, citând trei exemple
de apostaþi din trecut care au fost distruºi
(v. 5-7), ºi apoi descriind judecata viitoare a
apostaþilor contemporai lui.

A. Exemple de apostaþi din trecut (v. 5-7)
1. EGIPT (V. 5)

V. 5. Þara Egiptului este menþionatã ca
un memento al faptului cã cei mai mulþi
israeliþi care au plecat din Egipt nu erau cre-
dincioºi. O generaþie întreagã a pierit în
pustie din cauza necredinþei (cf. Evr. 3:16-19).

2. ÎNGERI (V. 6)
V. 6. Printre îngeri se numãrau cei care

au rãmas în locuinþa lor de la început ºi erau
ascultãtori de Dumnezeu. Alþii însã s-au rãz-
vrãtit, ºi ºi-au pãrãsit locuinþa ºi sunt puºi
în lanþuri veºnice, în întuneric unde aºteaptã
judecata zilei celei mari.

Sursa de informaþie a lui Iuda pentru
aceastã afirmaþie este disputatã. Unii cred cã
ea este Geneza 6:1-4 ºi cã afirmaþia conform
cãreia „fiii lui Dumnezeu“ au coabitat cu „fe-
tele oamenilor“ se referã la îngerii care „ºi-au
pãrãsit locuinþa“ în neascultare de Dumnezeu.
(Dar vezi comentariile de la Gen. 6:1-4.) Alþii
cred cã Iuda a folosit Cartea apocrifã a lui
Enoh. Deoarece Iuda nu ºi-a precizat sursa
informaþiei, orice soluþie este doar ipoteticã.
Modul în care Iuda s-a referit la îngeri oferã
motive de a crede cã acest adevãr era general
acceptat de cãtre cititorii sãi ºi de aceea nu
aveau nevoie ºi de alte explicaþii. 

3. SODOMA ªI GOMORA (V. 7)
V. 7. A treia ilustraþie a lui Iuda, cea

referitoare la Sodoma ºi Gomora ºi cetãþile

dimprejurul lor, serveºte drept exemplu
înspãimântãtor despre ceea ce li se poate
întâmpla celor care  se întorc de la Dumnezeu
pentru a-ºi urma propriile naturi pline de
pofte. Soarta necredincioºilor din aceste douã
cetãþi (Gen. 19:1-29) prefigureazã soarta
celor care neagã adevãrul lui Dumnezeu ºi Îi
ignorã avertismentele. Pedeapsa prin foc care
s-a abãtut asupra locuitorilor perverºi ai
Sodomei ºi Gomorei ilustreazã un foc veºnic,
al iadului, care va fi soarta învãþãtorilor
mincinoºi.

B. Acþiunile prezente ale apostaþilor 
(v. 8-16)

1. RESPINGEREA AUTORITÃÞII (V. 8-10)
V. 8. Iuda s-a întors la subiectul apos-

taþilor din bisericã, schimbând ordinea refe-
rinþelor sale istorice din versetele 5-7. Cei
care îºi pângãresc… trupul sunt ca cei din
Sodoma ºi Gomora. „Pângãresc“, miainou-
sin, mai este folosit numai în Tit 1:15 ºi în
Evrei 12:15. Cei care nesocotesc stãpânirea
sunt asemenea israeliþilor necredincioºi care
au respins autoritatea lui Moise ºi a lui
Iehova. Cei care batjocoresc dregãtoriile ne
aduc aminte de îngerii care ºi-au pãrãsit locu-
inþa. Aceste trei acþiuni reveleazã atitudinea
lor imoralã (cf. Rom. 1:24, 26-27; Ef. 4:19),
insubordonarea intelectualã ºi absenþa reve-
renþei spirituale. Lãsându-se târâþi de visã-
rile lor, ei cred într-un mod nerealist cã felul
lor de viaþã le va aduce satisfacþie.

V. 9. Arhanghelul Mihail a fost trimis
sã înmormânteze trupul lui Moise, dar, con-
form tradiþiei evreieºti (cartea pseudo-epi-
graficã Adormirea lui Moise), diavolul s-a
certat cu îngerul pentru trupul lui Moise,
probabil pretinzând cã îi aparþine. Dar Mihail,
cu toate cã avea putere ºi autoritate, n-a
îndrãznit sã intre în disputã cu Satan, deci
a lãsat problema în mâinile lui Dumnezeu
spunând: Domnul sã te mustre! Învãþãtorii
mincinoºi despre care a vorbit Iuda nu aveau
respect pentru autoritãþi sau îngeri. Insultele
apostaþilor adresate fiinþelor celeste (v. 8) se
aflã într-un mare contrast cu Mihail, fiinþa
îngereascã conducãtoare, care nu a îndrãznit
sã-l batjocoreascã pe Satan, conducãtorul
îngerilor cãzuþi.

V. 10. Deºi Mihail nu a îndrãznit sã-l
acuze pe Satan, prin contrast, aceºti apostaþi
batjocoresc ce nu cunosc. Modul lor abuziv
de a vorbi poate însemna batjocorirea înge-
rilor (v. 8). Înþelegerea lor era inferioarã
pentru cã urma numai instinctul animalic. La
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„minte“ aceºti apostaþi erau la fel ca dobi-
toacele fãrã minte. În loc sã înþeleagã ceea
ce era deasupra lor (îngerii), ei înþelegeau
numai ceea ce se afla sub ei (animalele). Iuda
a discreditat astfel afirmaþia lor gnosticã
privind posedarea cunoºtinþei superioare.
Modul lor de a gândi, care a dus la pângãrirea
trupurilor lor (v. 8), semãna cu pãcatul
Sodomei, adicã a avut efect autodistructiv.

2. UMBLAREA ÎN EROARE (V. 11)
V. 11. Iuda s-a întors din nou la una din

triadele lui. Apostaþii s-au rãtãcit în trei
privinþe, deci Iuda spune: Vai de ei! 

Ei au urmat pe calea lui Cain! Acest
lucru poate însemna cã ei, la fel ca ºi Cain
fie (a) ºi-au alcãtuit propriile moduri de
închinare, fie (b) au fost invidioºi pe alþii, fie
(c) i-au urât pe alþii cu un spirit ucigaº (cf.
1 Ioan 3:12).

S-au aruncat în rãtãcirea lui Balaam,
din dorinþa de câºtig! Balaam, sub pretextul
slujirii lui Dumnezeu, i-a încurajat pe alþii
sã pãcãtuiascã ºi, în acelaºi timp, cãuta
câºtigul financiar de pe urma rãtãcirilor lui
(2 Pet. 2:15-16; Num. 22:21-31). Condu-
cãtorii falºi din zilele lui Iuda, lacomi de
bani, au procedat la fel, ducându-i pe alþii în
pãcat fãrã sã recunoascã pericolul acþiunilor
lor.

Au pierit într-o rãscoalã ca a lui Core!
Core a condus o revoltã împotriva lui Moise
ºi Aaron, fãrã sã recunoascã faptul cã Dum-
nezeu a fost cel care le-a delegat autoritatea
(Num. 16). Deci revolta lor era de fapt împo-
triva lui Dumnezeu Însuºi. La fel oamenii
despre care a vorbit Iuda (probabil condu-
cãtorii locali ai bisericii) s-au revoltat împo-
triva autoritãþii lui Dumnezeu ºi, ca rezultat,
vor avea parte de o distrugere bruscã.
Aceastã distrugere era atât de sigurã încât
Iuda a folosit timpul trecut: „au pierit“.

3.  CONDUCEREA FALSÃ (V. 12-13)
V. 12. Iuda a arãtat cât de viclean au

pãtruns apostaþii în bisericã. Ei au reuºit sã
participe la mesele… de dragoste, cele mai
intime sãrbãtori ale credincioºilor (fapt arãtat
de cuvintele se ospãteazã… împreunã cu
voi), care erau probabil urmate de Cina
Domnului. Cu toate acestea, învãþãtorii min-
cinoºi, care practicau numai o participare
exterioarã la actele de cult ale bisericii, în
interiorul lor Îl negau pe Domnul (v. 4b).
Aceasta este cea mai scandaloasã formã
de blasfemie. Aceºti oameni erau stânci
ascunse care pãtau frumuseþea interioarã a

bisericii. În plus, ei erau intruºi (cf. „s-au
strecurat printre voi“, v. 4a) fãrã ruºine sau
inhibiþii. „Stânci ascunse“ reprezintã tradu-
cerea cuvântului spilades („pete“); cf. forma
verbalã espilomenon („mânjitã“) din versetul
23. Murdãrindu-i pe alþii (v. 12), ei se mur-
dãreau pe ei înºiºi (v. 23).

Mai mult, aceºti necredincioºi ºi-au asu-
mat un rol de pãstor, dar nu ºi-l îndeplineau
(în NIV apare „pãstori care se hrãnesc numai
pe ei înºiºi“ — n.tr.) pentru cã ei se îndoapã
de-a binelea. Cât era de neconceput ca un
pãstor sã nu-ºi hrãneascã oile, responsabili-
tatea lui principalã! Conducerea lor era falsã
pentru cã era înºelãtoare, durã ºi egoistã.

Ca lideri, aceºti apostaþi erau nori fãrã
apã, mânaþi încoace ºi încolo de vânturi.
Este prima dintre cele patru comparaþii vii
luate din naturã existente în versetele 12-13.
Aceºti oameni nu aveau apã pentru sufletele
lor însetate; ci doar pretindeau cã au. În scurt
timp ei vor dispãrea, fiind lipsiþi de stabili-
tate, la fel ca norii purtaþi de vânt.

Ca lideri, aceºti apostaþi erau morþi spiri-
tual. Pomii tomnatici (toamna fiind anotim-
pul când se culeg roade din pomi) fãrã rod
par (sau sunt) morþi, iar pomii lipsiþi de roade
care sunt desrãdãcinaþi sunt morþi pentru
totdeauna, adicã sunt de douã ori morþi.
Moartea conducãtorilor apostaþi era doveditã
de douã lucruri: (a) nu produceau roade spi-
rituale în alþii ºi (b) nici ei înºiºi nu aveau
rãdãcini spirituale ºi astfel se aflau în peri-
colul de a fi judecaþi.

V. 13. La fel ca niºte valuri înfuriate ale
mãrii, care se dezlãnþuie asupra þãrmului dar
nu lasã decât spumã, aceºti apostaþi îºi vãrsau
spuma, care nu avea nimic consistent, ziditor,
folositor sau hrãnitor. Rezultatele erau doar
ruºinile lor cauzate de faptele pe care le
fãceau.

Stele rãtãcitoare (i.e., „stele cãzãtoare“)
se deplaseazã pe cer, strãlucind pentru scurt
timp ºi apoi dispãrând fãrã sã producã luminã
sau sã indice vreo direcþie. Stelele fixe îi
ajutã pe navigatori sã se orienteze, dar stelele
rãtãcitoare le sunt inutile. Dacã un cãpitan de
corabie ar fi atât de nechibzuit încât sã
urmeze o astfel de stea, s-ar fi rãtãcit. Într-un
mod asemãnãtor, proeminenþa conducãtorilor
apostaþi este scurtã, inutilã ºi falsã. Ei îi duc
pe oamenii neglijenþi în rãtãcire, pretinzând
cã sunt ce nu sunt. De aceea ei vor fi înghiþiþi
de negura întunericului pentru totdeauna;
judecata eternã este sigurã în cazul lor.

Aceºti apostaþi nu erau credincioºi nero-
ditori, care nu vor primi recompense în cer
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înaintea scaunului de judecatã a lui Hristos.
Dimpotrivã, ei erau impostori care vor fi
judecaþi conform faptelor lor rele. 

4. SATISFACEREA DE SINE (V. 14-16)
V. 14-15. Judecata apostaþilor menþionatã

deja în versetele 4-7, 13, este confirmatã
acum de referirea la o profeþie de dinaintea
potopului fãcutã de Enoh, al ºaptelea patri-
arh de la Adam (Gen. 5:4-20). Cu toate
acestea, cercetãtorii sunt nedumeriþi de
absenþa oricãrei referinþe în Vechiul Testa-
ment la aceastã profeþie atribuitã lui Enoh.
Deoarece afirmaþia lui Iuda este similarã unui
pasaj din Cartea apocrifã a lui Enoh (1:9) —
scrisã înainte de anul 110 î.Hr., fiind astfel
cunoscutã primilor creºtini — mulþi presupun
cã Iuda a citat din aceastã carte. Alþii cred
cã diferenþele dintre cuvintele lui Iuda ºi
Cartea lui Enoh aratã cã Iuda a primit infor-
maþia despre Enoh direct de la Dumnezeu sau
cã a consemnat o tradiþie oralã, prin inspiraþie
divinã. Nici una dintre aceste concepþii nu
afecteazã doctrina inspiraþiei. Dacã Iuda a
citat cartea apocrifã, el a afirmat doar ade-
vãrul acelei profeþii, fãrã a accepta cartea în
întregimea ei (cf. citãrii de cãtre Pavel a poe-
tului cretan Epimenides în Tit 1:12).

Profeþia lui Enoh se referã la revenirea
glorioasã a lui Hristos pe pãmânt cu zecile de
mii de sfinþi ai Sãi (Mat. 24:30; 2 Tes. 1:10),
când scopul Lui va fi sã facã o judecatã îm-
potriva tuturor (2 Tes. 1:7-10) ºi sã încre-
dinþeze pe toþi cei nelegiuiþi pe baza unor
dovezi irefutabile cã acþiunile, comportamen-
tul ºi cuvintele lor au fost nelegiuite (asebeis,
„lipsite de reverenþã“; cf. Iuda 4). Folosirea
cuvântului nelegiuit de patru ori de cãtre Iuda
subliniazã natura lor. În loc sã fie adevãraþi
conducãtori spirituali, ei au rostit cuvintele
de ocarã (cf. „batjocoresc“ din v. 10) împo-
triva lui Isus Hristos pe care L-au negat.

V. 16. Aici Iuda îi descrie pe apostaþi în
patru moduri. Aceste descrieri justificã
numirea lor de cãtre Enoh drept „nelegiuiþi“.
(a) Ei erau cârtitori, nemulþãmiþi, oameni
care gãseau greºeli la alþii dar nu ºi la ei
înºiºi; (b) trãiesc dupã poftele lor (cf. v. 8,
10, 18-19); (c) gura le este plinã de vorbe
trufaºe (cuvântul hyperonka, folosit numai
aici ºi în 2 Petru 2:18, înseamnã „a-ºi da
aere“ sau „a se umfla“); ºi (d) slãvesc pe
oameni numai când este pentru câºtig.
Nemulþumiþi în gura mare, preocupaþi numai
de ei într-un mod pãcãtos, extravagant de
egotiºti, linguºitori amãgitori, aceºtia sunt
apostaþii de ieri ºi de astãzi.

Astfel Iuda i-a identificat pe apostaþi în
termeni fermi, demascându-le în acelaºi timp
caracterul, pentru a-i avertiza pe credincioºi
cu privire la adevãrata lor naturã ºi la des-
tinul lor final. El a pregãtit terenul pentru a-i
chema pe cititorii sãi la acþiune împotriva
acestor oameni nelegiuiþi ºi a practicilor lor.

IV. Sfaturi pentru evitarea apostaziei 
(v. 17-23)

Dupã ce i-a prezentat pe apostaþi folo-
sind un limbaj foarte expresiv, Iuda le-a dat
sfaturi credincioºilor referitoare la felul cum
ar trebui sã evite erorile apostaþilor. Nu este
suficient sã-i identifici pe învãþãtorii minci-
noºi; mai trebuie ºi sã eviþi cãderea în erorile
lor.

A. Amintirea învãþãturilor apostolilor 
(v. 17-19)
V. 17-19. Iuda le-a spus cititorilor sãi:

aduceþi-vã aminte de vorbele vestite mai
dinainte de apostolii Domnului despre
oamenii batjocoritori. La Efes, Pavel a
avertizat cã vor veni „lupi rãpitori“ pentru a
distruge turma ºi a denatura adevãrul (Fapte
20:29-30). El a dat avertismente similare
despre apostazie ºi lui Timotei (1 Tim. 4:1;
2 Tim. 3:1-5; 4:3-4). ªi Petru abordeazã
acelaºi subiect (2 Pet. 2:1-3; 3:3-4). Citatul
din Iuda 18 este o traducere liberã a cuvin-
telor lui Petru din 2 Petru 3:3 ºi în acelaºi
timp rezumã avertismentele lui Pavel.

Aºa cum se afirmã în Iuda 18-19, aceºti
intruºi (a) batjocoresc (cf. v. 10-15), (b) vor
trãi dupã poftele lor nelegiuite (cf. v. 16) ºi
(c) cautã sã provoace dezbinãri între credin-
cioºi. Era evident cã astfel de oameni n-au
Duhul Sfânt ºi deci nu sunt  nãscuþi din nou
(Rom. 8:9).

B. Întãrirea proprie (v. 20-21)
V. 20-21. Pe lângã faptul cã cititorii lui

Iuda trebuia sã-ºi aducã aminte de cuvintele
apostolilor despre apostaþi, mai era necesar
ca ei sã vegheze asupra lor înºiºi. Aici este
esenþa mesajului: zidiþi-vã sufleteºte pe
credinþa voastrã preasfântã, rugaþi-vã
prin Duhul Sfânt, þineþi-vã în dragostea lui
Dumnezeu ºi aºteptaþi revenirea Domnului.
Contrastul evident dintre aceste acþiuni ºi
cele ale batjocoritorilor a fost prezentat prin
cuvintele dar voi. Pentru a treia oarã Iuda
s-a adresat cititorilor sãi prin cuvintele prea
iubiþilor (v. 3, 17, 20).
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Întãrirea personalã („zidiþi-vã sufle-
teºte“) provine din avansarea în cunoaºterea
privind „credinþa voastrã preasfântã“.
Aceastã credinþã „care a fost datã sfinþilor
odatã pentru totdeauna“ (v. 3) era învãþãtura
apostolilor consemnatã în Scripturã pentru a
fi studiatã (Fapte 20:32; 2 Tim. 2:15).

Rugãciunea prin Duhul Sfânt nu este
vorbirea în limbi, ci „rugãciunea din inimile
ºi sufletele care sunt locuite, iluminate ºi
umplute de Duhul Sfânt“ (George Lawrence
Lawlor, Translation and Exposition of the
Epistle of Jude, p. 127). Este rugãciunea prin
puterea Duhului Sfânt (cf. Ef. 6:18).

Rãmânerea în „dragostea lui Dumnezeu“
(Iuda 21) nu înseamnã cã mântuirea depinde
de eforturile proprii, pentru cã acest lucru
ar contrazice alte pasaje ale Scripturii (ex.,
v. 24). Mai degrabã, credinciosul este zidit
atunci când este preocupat de dragostea lui
Dumnezeu pentru el ºi este în comuniune cu
El (cf. Ioan 15:9-10, „rãmâneþi în dragostea
Mea“).

Aºteptarea (prosdechomenoi, „a privi
expectativ“) fericitei speranþe, revenirea lui
Hristos pentru Biserica Sa, este a patra
metodã de întãrire personalã. Aºteptarea
acestui eveniment înseamnã aºteptarea dupã
îndurarea Domnului nostru Isus Hristos,
în sensul cã Rãpirea va fi dovada finalã a
îndurãrii Sale. Iuda a adãugat cuvintele: pen-
tru viaþa veºnicã, adicã se vor bucura pentru
totdeauna de viaþã în prezenþa lui Dumnezeu
(cf. 1 Pet. 1:5, 9, 13).

C. Compasiunea faþã de alþii (v. 22-23)
V. 22-23. Deoarece cuvintele apostaþilor

genera confuzie, probabil cã mulþi credincioºi
se „îndoiau“ dacã sã-i urmeze sau nu (NIV:
„Fiþi îndurãtori cu cei care se îndoiesc“ —
n.tr.). Aceste persoane, a scris Iuda, nu tre-
buie ridiculizate sau criticate. Ele trebuie
abordate cu dragoste ºi îndurare, aºa cum Se
ocupã ºi Domnul de ei (cf. v. 21). Ei aveau
nevoie de încurajãri, nu de critici. Aveau
nevoie sã fie zidiþi, nu doborâþi.

Unii — cei nemântuiþi — erau pe punc-
tul de a cãdea în focul iadului, focul etern al
iadului (cf. v. 7). Iuda ºi-a îndemnat cititorii
sã-i „smulgã“ din foc pe aceºti oameni ºi
sã-i „mântuiascã“.

Alþii, al treilea grup, sunt oameni faþã de
care credincioºii trebuie sã aibã milã. Dar
trebuie sã-i compãtimeascã cu fricã, adicã cu
prudenþã, pentru a nu fi contaminaþi de pãca-
tul „celui mai rãtãcit eretic“ (Michael Green,

The Second Epistle General of Peter and the
General Epistle of Jude, p. 188). Astfel de
persoane sunt atât de corupte încât duhoarea
morþii le-a afectat chiar ºi cãmaºa despre
care se poate spune cã este mânjitã de carne
(cf. comentariilor despre „stânci ascunse“ din
v. 12).

În aceastã scurtã epistolã, Iuda le dã cre-
dincioºilor ºapte porunci :

1. Luptaþi pentru credinþã (v. 3).
2. Aduceþi-vã aminte de învãþãturile ºi

avertismentele apostolilor (v. 3).
3. Zidiþi-vã sufleteºte în credinþa prea-

sfântã (v. 20).
4. Rugaþi-vã în Duhul Sfânt (v. 20)
5. Pãstraþi-vã în dragostea lui Dumnezeu

(v. 21).
6. Aºteptaþi ca îndurarea Domnului sã

vã aducã viaþa eternã (v. 21).
7. Arãtaþi milã faþã de creºtinii care se

îndoiesc, smulgeþi-i pe necredincioºi din foc,
arãtaþi cu prudenþã milã faþã de cei pângãriþi
(v. 22-23).

V. Victorie asupra apostaziei 
(v. 24-25)

V. 24-25. În acest ultim paragraf Iuda a
izbucnit în cea mai înaltã doxologie, rãspun-
zând la întrebarea neexprimatã: „Cine ne va
scãpa de apostaþi ºi de apostazia în care îi
conduc aceºt ia pe oamenii neatenþi?“
Cuvintele proclamate de el au fost : a
Aceluia, care poate sã vã pãzeascã de orice
cãdere. Victoria asupra apostaziei se aflã în
Isus Hristos! El este Cel care îi „pãzeºte“ pe
credincioºi. Hristos îi va „înfãþiºa“ pe credin-
cioºi înaintea Tatãlui Sãu fãrã prihanã ºi
plini de bucurie — bucurie atât pentru El,
cât ºi pentru credincioºi (Evr. 12:2, 1 Pet.
1:8). Aici este cea mai înaltã exprimare a
victoriei, a laudei ºi a adorãrii, precum ºi cea
mai mare asigurare a celor rãscumpãraþi. Iuda
Îi atribuie lui Dumnezeu — singurului
Dumnezeu, Mântuitorul nostru… slavã,
mãreþie, putere ºi stãpânire, care stau toate
la dispoziþia credincioºilor prin Biruitorul,
Isus Hristos, Domnul nostru. Aceastã poziþie
înãlþatã este valabilã în ce-L priveºte pe
Dumnezeu în eternitatea trecutã, în prezent ºi
în toatã eternitatea viitoare.

Astfel Iuda îºi împlineºte dorinþa inimii
lui de a scrie în cele mai pline de bucurie
cuvinte (Iuda 3), pentru cã în Hristos existã
speranþã de victorie, ceea ce le dã credin-
cioºilor bucurie ºi speranþã.
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